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Säkerhetsinformation

Använd endast den nätdel och nätsladd som levererades med produkten eller en ersättningsnätdel eller -nätsladd
som godkänts av tillverkaren.

Anslut nätsladden till ett ordentligt jordat eluttag som finns nära produkten och är lättillgängligt.

Var försiktig! Vrid, knyt eller kläm inte strömsladden. Placera inte heller tunga föremål på den. Se till så att
strömsladden inte skavs eller belastas. Kläm inte fast strömsladden mellan föremål, t.ex. möbler och väggar.
Om strömsladden används på ett felaktigt sätt finns det risk för brand eller elstötar. Inspektera strömsladden
regelbundet för tecken på felaktig användning. Koppla bort strömsladden från eluttaget innan du inspekterar
den.

Se till att en professionell serviceperson utför service och reparationer som inte beskrivs i användarhandboken.

Denna produkt är utformad, testad och godkänd för att uppfylla strikta globala säkerhetsstandarder vid användning
av specifika Lexmark-komponenter. Säkerhetsfunktionerna av vissa delar är inte alltid självklara. Lexmark ansvarar
inte för användning av andra ersättningsdelar.

Var försiktig! Använd inte faxen under åskväder. Installera inte den här produkten eller gör några elektriska
anslutningar eller kabelanslutningar, t.ex. av nätsladd eller telefon, under åskväder.

Säkerhetsinformation
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Använda skrivaren i nätverk

Allmän nätverkshantering

Översikt över nätverkshantering
Ett nätverk är en samling enheter som datorer, skrivare, Ethernet-hubbar, trådlösa åtkomstpunkter och routrar som
är anslutna till varandra för kommunikation via kablar eller via en trådlös anslutning. Ett nätverk kan antingen vara
kabelanslutet eller trådlöst, eller utformat för att innehålla både kabelanslutna och trådlösa enheter.

Enheter som ingår i ett kabelanslutet nätverk kommunicerar med varandra via kablar.

Enheter i ett trådlöst nätverk använder radiovågor istället för kablar för att kommunicera med varandra. För att en
enhet ska kunna kommunicera trådlöst måste den ha en trådlös skrivarserver ansluten eller installerad så att den
kan ta emot och överföra radiovågor.

Vanliga konfigurationer i hemmanätverk
För att stationära datorer, bärbara datorer och skrivare ska kunna kommunicera med varandra i ett nätverk måste
de sammankopplas med kablar och/eller ha inbyggda eller installerade adaptrar för trådlöst nätverk.

Ett nätverk kan vara installerat på olika sätt. Nedan visas fem vanliga exempel.

Obs! Skrivarna i följande diagram är Lexmark-skrivare som har Lexmark-skrivarservrar inbyggda eller installerade,
så att de kan kommunicera i ett nätverk. Lexmark inbyggda skrivarservrar är enheter som tillverkats av Lexmark för
att Lexmark-skrivare ska kunna anslutas till kabelanslutna eller trådlösa nätverk.

Exempel på trådlösa nätverk
• En dator, bärbar dator och en skrivare är anslutna med Ethernet-kablar till en hubb, router eller switch.

• Nätverket är anslutet till Internet med ett DSL- eller kabelmodem.

Internet

Exempel på trådlösa nätverk

Nedan visas fyra vanliga trådlösa nätverk:

• Situation 1: Bärbar dator och skrivare som är trådlöst anslutna till Internet

• Situation 2: Dator, bärbar dator och skrivare som är trådlöst anslutna till Internet

• Situation 3: Dator, bärbar dator och skrivare som är trådlöst anslutna utan Internet

• Situation 4: Bärbar dator som är trådlöst ansluten till skrivare utan Internet

Använda skrivaren i nätverk
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Situation 1: Bärbar dator och skrivare som är trådlöst anslutna till Internet
• En dator är ansluten till en trådlös router med en Ethernet-kabel.

• En bärbar dator och en skrivare är trådlöst anslutna till routern.

• Nätverket är anslutet till Internet med ett DSL- eller kabelmodem.

Internet

Situation 2: Dator, bärbar dator och skrivare som är trådlöst anslutna till Internet
• En dator, bärbar dator och en skrivare är trådlöst anslutna till en trådlös router.

• Nätverket är anslutet till Internet med ett DSL- eller kabelmodem.

Internet

Använda skrivaren i nätverk
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Situation 3: Dator, bärbar dator och skrivare som är trådlöst anslutna utan Internet
• En dator, bärbar dator och en skrivare är trådlöst anslutna till en trådlös åtkomstpunkt.

• Nätverket har ingen anslutning till Internet.

Situation 4: Bärbar dator som är trådlöst ansluten till skrivare utan Internet
• En bärbar dator är trådlöst direktansluten till en skrivare utan att gå via en trådlös router.

• Nätverket har ingen anslutning till Internet.

Hitta MAC-adressen
De flesta nätverksutrustningar har ett unikt identifieringsnummer för maskinvaran som skiljer den från andra enheter
i nätverket. Detta kallas för MAC (Media Access Control)-adress.

Om skrivaren har en fabriksinstallerad inbyggd trådlös skrivarserver är MAC-adressen ett antal bokstäver och siffror
som sitter på skrivarens baksida.

Om du har köpt den interna trådlösa skrivarservern separat hittar du MAC-adressen på en klisterlapp som medföljde
den trådlösa skrivarservern. Sätt fast klisterlappen på skrivaren så att du kan hitta MAC-adressen när du behöver
den.

UAA: XX XX XX XX XX XX

Obs! En lista med alla MAC-adresser kan anges på en router, så att endast enheter med överensstämmande MAC-
adresser tillåts fungera i nätverket. Detta kallas MAC-filtrering. Om MAC-filtrering aktiveras på routern och du vill
lägga till en skrivare i nätverket måste du lägga till skrivarens MAC-adress i MAC-filtreringslistan.

Skriva ut en nätverksinstallationssida
En nätverksinstallationssida listar dina konfigurationsinställningar för nätverket.

Använda skrivaren i nätverk
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Obs! Du kan endast skriva ut en nätverksinstallationssida när en skrivarserver har installerats.

Så här skriver du ut en nätverksinstallationssida:

1 Tryck på Inställningar på skrivarens kontrollpanel.

2 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Nätverksinstallation visas.

3 Tryck på 

4 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Skriv ut installationssida visas.

5 Tryck på 

6 Tryck på  igen.

Trådlös nätverkshantering

IP-adresser
Hitta IP-adresser

En IP-adress är ett unikt nummer som används av enheter i ett IP-nätverk för att kommunicera med och lokalisera
varandra. Enheter i ett IP-nätverk kan bara kommunicera med varandra om de har unika och giltiga IP-adresser.
Med unika IP-adresser menas att två enheter i samma nätverk inte har samma IP-adress.

Så här hittar du en skrivares IP-adress

Du kan hitta skrivarens IP-adress genom att skriva ut dess nätverksinstallationssida.

Så här hittar du en dators IP-adress

1 Klicka på Apple-menyn  Systeminställningar.

2 Klicka på Nätverk.

3 I snabbmenyn Visa väljer du Airport.

4 Klicka på TCP/IP.

IP-adressen visas som fyra uppsättningar nummer som åtskiljs med mellanrum, t.ex. 192.168.0.100.

Liknande ämnen:
• ”Skriva ut en nätverksinstallationssida” på sidan 8

Tilldela en IP-adress

Nätverket kan tilldela en IP-adress med DHCP. Utskriftsobjektet, som skapas i slutet av installationen, skickar alla
utskriftsjobb över nätverket till skrivaren med den här adressen.

I många nätverk tilldelas en IP-adress automatiskt. Med Auto-IP kan enskilda enheter tilldela sig själva en unik IP-
adress. I de flesta nätverk används DHCP vid tilldelning av adresser.

Typer av trådlösa nätverk
Nätverk kan fungera i två olika lägen: infrastruktur eller ad hoc. Lexmark rekommenderar att du installerar nätverket
i infrastrukturläget med installations-cd-skivan som medföljde skrivaren.

Ett trådlöst nätverk där varje enhet kommunicerar med andra genom en trådlös åtkomstpunkt (trådlös router)
installeras i infrastrukturläget. Alla enheter måste ha giltiga IP-adresser och dela samma SSID och kanal. De måste
dessutom dela samma SSID som den trådlösa åtkomstpunkten (trådlös router).

Använda skrivaren i nätverk
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En enkel typ av trådlöst nätverk är en dator med en trådlös adapter som kommunicerar direkt med en skrivare som
är utrustad för att fungera i ett trådlöst nätverk. Detta kommunikationsläge kallas ad hoc. En enhet i ett sådant nätverk
måste ha en giltig IP-adress och ställas in på ad hoc-läget. Den trådlösa skrivarservern måste också konfigureras
med samma SSID och kanal.

Infrastruktur Ad hoc

Egenskaper

Kommunikation Via en trådlös åtkomstpunkt (trådlös
router)

Direkt mellan enheter

Säkerhet Fler säkerhetsalternativ

Räckvidd Avgörs av räckvidden och antalet
åtkomstpunkter

Begränsas till antalet enskilda enheter i
nätverket

Hastighet Vanligen snabbare Vanligen långsammare

Krav för alla enheter i nätverket

Unik IP-adress för varje enhet Ja Ja

Läge inställt på Infrastrukturläge Ad hoc-läge

Samma SSID Ja, via den trådlösa åtkomstpunkten
(trådlös router)

Ja

Samma kanal Ja, via den trådlösa åtkomstpunkten
(trådlös router)

Ja

Infrastrukturläget är den installationsmetod som rekommenderas eftersom det har:

• Ökad nätverkssäkerhet

• Ökad pålitlighet

• Snabbare prestanda

• Enklare installation

Hitta signalstyrkan
Trådlösa enheter har inbyggda antenner som skickar och tar emot radiosignaler. Signalstyrkan som anges på
skrivarens nätverksinstallationssida anger hur starkt en skickad signal tas emot. Signalstyrkan kan påverkas av
många faktorer. En faktor är störningar från andra trådlösa enheter eller till och med andra enheter som exempelvis
mikrovågsugnar. En annan faktor är avståndet. Ju längre bort två trådlösa enheter är från varandra desto mer
sannolikt är det att kommunikationssignalen blir svagare.

Använda skrivaren i ett nätverk
Om du installerar och konfigurerar en skrivare för att användas i ett nätverk kan användare vid olika datorer skriva
ut på en gemensam skrivare. Det finns två metoder för att göra skrivaren tillgänglig i ett nätverk:

• Konfigurera en trådlös nätverksanslutning för skrivaren.

Obs! Om du vill installera skrivaren använder du en dator som ansluter trådlöst till nätverket. Skrivaren måste
stå nära datorn du använder vid konfigurationen. Efter konfigurationen kan du sätta skrivaren där du vill ha den.

• Anslut skrivaren direkt till en nätverksdator med USB-kabeln och dela den i nätverket (skrivardelning).

Obs! Om du vill veta hur man delar skrivaren i ett nätverk kan du se Mac-hjälpen.

Använda skrivaren i nätverk
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Kontrollera säkerhetsnycklarna
Om du vill ställa in din skrivare för trådlös utskrift behöver du följande information:

• Du måste veta namnet på ditt trådlösa nätverket (SSID).

• Om ditt trådlösa nätverk använder ett säkerhetsschema måste du känna till lösenordet som användes för att
skydda ditt nätverk. Detta lösenord heter även säkerhetsnyckel, WEP-nyckel eller WPA-nyckel.

Obs! Om du inte känner till denna information kan du se dokumentationen som medföljde det trådlösa nätverket
eller kontakta den som installerade det trådlösa nätverket.

Använd nedanstående tabell för att skriva ned den information du behöver känna till.

Del Beskrivning

SSID (namnet på ditt nätverk)

Säkerhetsnyckel (lösenord)

• Se till att du kopierar säkerhetsnyckeln exakt, inklusive eventuella versaler, och förvarar den på en säker plats
för användning vid ett senare tillfälle.

Säkerhetsnyckeln måste uppfylla följande kriterier:

WEP-nyckel
– Exakt 10 eller 26 hexadecimaltecken. Hexadecimaltecken är A-F och 0–9.

– Exakt 5 eller 13 ASCII-tecken. ASCII-tecken är bokstäver, nummer och symboler som finns på ett
tangentbord.

WPA-PSK- eller WPA2-PSK-nyckel
– Upp till 64 hexadecimaltecken. Hexadecimaltecken är A-F och 0–9.

– Mellan 8 och 64 ASCII-tecken. ASCII-tecken är bokstäver, nummer och symboler som finns på ett
tangentbord.

Varför behöver jag en installationskabel?
När du installerar skrivaren i ditt trådlösa nätverk behöver du ansluta skrivaren till en dator tillfälligt med
installationskabeln. Denna tillfälliga anslutning används för att ange de trådlösa inställningarna för skrivaren.

En installationskabel kallas också för USB-kabel.

Installera skrivaren i ett nätverk
Följ anvisningarna för önskad nätverksmetod. Kontrollera att valt nätverk är installerat och fungerar ordentligt och
att alla dithörande enheter är igång. För mer information om ditt specifika nätverk kan du se
nätverksdokumentationen eller fråga personen som installerade nätverket.

Installera skrivaren på flera nätverksdatorer
Om du installerar nätverksskrivaren för att användas med flera datorer i nätverket sätter du i cd-skivan med
installationsanvisningarna i varje dator som läggs till och följer anvisningarna på datorskärmen.

• Du behöver inte upprepa anslutningssteget för varje dator du vill ska skriva ut på skrivaren.

• Skrivaren ska visas som en markerad skrivare i installationen. Kontrollera att du valt skrivaren med rätt IP-
adress/MAC-adress om flera skrivare finns med i listan.

Liknande ämnen:
• ”Hitta IP-adresser” på sidan 9

• ”Hitta MAC-adressen” på sidan 8

Använda skrivaren i nätverk
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Dela skrivaren i ett nätverk
Om du vill låta andra Macintosh-datorer i nätverket som använder Mac OS X version 10,3 eller senare använda en
skrivare som är ansluten till din Macintosh-dator gör du så här:

1 Klicka på Apple-menyn  Systeminställningar.

2 Klicka på Skriv ut & faxa.

3 På fliken Dela väljer du Dela skrivarna med andra datorer.

Obs! Vid behov klickar du på låset så att du kan göra ändringar.

4 Markera den eller de skrivare som du vill dela med andra datorer.

Om du vill låta Windows-datorer i nätverket använda skrivare som är anslutna till din Macintosh-dator gör du på
följande sätt:

1 Klicka på Apple-menyn  Systeminställningar.

2 Klicka på Skriv ut & faxa.

3 På fliken Dela väljer du Dela skrivarna med andra datorer.

Obs! Vid behov klickar du på låset så att du kan göra ändringar.

4 Markera den eller de skrivare som du vill dela med andra datorer.

5 Klicka på Visa allt och sedan på Dela.

6 På fliken Tjänster väljer du Windows-delning.

Obs! Om du är Windows-användare kan du se Windows-dokumentationen för att få information om hur du lägger
till en nätverksskrivare som är ansluten till en Macintosh-dator.

Välja en nätverksskrivare
Du kan skriva ut eller skanna med hjälp av en nätverksskrivare som är ansluten till ett lokalt eller fjärranslutet subnät.

1 Öppna det program du vill använda. Bladet Val av nätverk kan öppnas från tre olika sökvägar:

Om du använder Gör så här

Lexmark installationsassistent (vid installation) a Installera skrivarprogramvaran. Om du vill veta mer kan
du se ”Installera skrivarprogramvaran” på sidan 122.

b När skärmen Val av skrivare visas väljer du Lägg till
fjärransluten i den nedrullningsbara menyn.

Allt-i-ett-center a I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen
Lexmark 6500 Series.

b Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

c I menyn väljer du Avancerat  Åtkomst till nätverks-
skanning.

Dialogrutan Åtkomst till nätverksskanning visas.

d Klicka på +.

Nätverkskortläsare a I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen
Lexmark 6500 Series.

b Dubbelklicka på ikonen Lexmark Nätverkskortläsare .

c Klicka på +.

Använda skrivaren i nätverk
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Bladet Val av nätverk visas.

2 Välj en skrivare från det lokala subnätet eller ett fjärranslutet subnät.

• Programmet söker efter skrivare som stöds i nätverket eller skrivare som är anslutna till datorn.

• Om du vill välja en särskild skrivare på ett fjärranslutet nätverk skriver du in IP-adressen för skrivarservern
som skrivaren är ansluten till i fältet Sök efter IP och trycker därefter på retur på tangentbordet. Om du inte
känner till skrivarserverns IP-adress kan du kontakta den person som installerade ditt nätverk.

• Om du vill söka i ett fjärranslutet nätverk efter skrivare som stöds skriver du in en IP-adress som tillhör det
särskilda subnätet i fältet Sök efter IP och subnätmasken i CIDR-notationen och trycker därefter på retur
på tangentbordet. Om du inte känner till skrivarserverns IP-adress kan du kontakta den person som
installerade ditt nätverk.

3 Välj namn på skrivaren som du vill använda i skrivarlistan.

4 Klicka på Välj .

Hitta en skrivare/skrivarserver på fjärranslutna subnät
Cd-skivan med skrivarprogrammet hittar automatiskt de skrivare som finns i samma nätverk som datorn. Om
skrivaren och skrivarservern finns på ett annat nätverk (som kallas subnät), måste du ange IP-adressen manuellt
under installationen av skrivarprogrammet.

Använda en trådlös nätverksanslutning
Den här skrivaren innehåller en intern trådlös skrivarserver som gör det möjligt att använda skrivaren i ett trådlöst
nätverk. Följande inställningar från det befintliga trådlösa nätverket kan behövas för att skrivaren ska konfigureras
på rätt sätt för användning i nätverket:

• Nätverksnamnet, kallas även SSID

• Säkerhetstypen som används på nätverket (WEP, WPA, WPA2)

• Alla säkerhetsnycklar eller lösenord som används med krypteringstypen för nätverkets säkerhet

1 Sätt i cd-skivan med skrivarprogrammet.

2 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på ikonen Lexmark 6500 Series.

3 Dubbelklicka på Installera.

4 Klicka på Fortsätt.

5 Följ anvisningarna på datorskärmen.

Om skrivaren redan är installerad men du inte har konfigurerat den för trådlöst nätverk måste du lägga till skrivaren
i listan över skrivare.

1 I Finder på skrivbordet klickar du på Program.

2 I Program dubbelklickar du på Verktyg.

3 Dubbelklicka på Verktyg för skrivarinstallation.

Dialogrutan Skrivarlista visas.

4 I menyraden klickar du på Lägg till.

Dialogrutan för Sök skrivare visas.

Använda skrivaren i nätverk
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5 Välj XXXX Series <MAC:nnnnnn> och klicka sedan på Lägg till.

Rutan Sök skrivare stängs och skrivaren visas i dialogrutan Skrivarlista.

Obs! XXXX är skrivarens serienummer och nnnnnn är de sex sista siffrorna i skrivarens MAC-adress.

6 Kör verktyget för trådlös installation för att konfigurera skrivaren för användning i det trådlösa nätverket.

Om du vill ha mer information kan du se ”Kör assistenten för trådlös installation” på sidan 163.

Liknande ämnen:
• ”Ändra inställningarna för det trådlösa nätverket efter installationen” på sidan 162

Tips vid användning av en nätverksadapter
• Kontrollera att adapteranslutningarna sitter som de ska.

• Se till att datorn är på.

• Kontrollera att du angivit rätt IP-adress.

Liknande ämnen:
• ”Installera en inbyggd trådlös skrivarserver” på sidan 15

• ”Hitta IP-adresser” på sidan 9

Varför måste jag koppla ur installationskabeln?
Du måste koppla ur installationskabeln för att kunna slutföra den trådlösa installationen.

Vad betyder Wi-Fi-indikatorlamporna?
• Av visar att skrivaren inte är på eller att det inte finns en trådlös skrivarserver installerad.

Välj det här alternativet:

– Om du vill ansluta skrivaren till datorn med en USB-kabel.

– Om skrivaren inte har en trådlös skrivarserver installerad och du vill ansluta skrivaren till datorn med en
USB-kabel.

• Orange anger att skrivaren är redo att konfigureras för trådlös utskrift, men inte är ansluten till ett trådlöst nätverk.

Välj det här alternativet om du vill installera skrivaren i ditt trådlösa nätverk.

• Orange blinkande visar att skrivaren är konfigurerad men inte kan kommunicera med det trådlösa nätverket.

Välj det här alternativet om du vill ändra de trådlösa inställningarna för skrivaren.

• Grön visar att skrivaren är ansluten till ett trådlöst nätverk.

Välj det här alternativet för att börja använda skrivaren som redan är installerad i ditt trådlösa nätverk.

Avancerad trådlös installation

Skapa ett trådlöst ad hoc-nätverk med Mac
Vi rekommenderar att du installerar det trådlösa nätverket med en trådlös åtkomstpunkt (trådlös router). Ett nätverk
som konfigureras på detta sätt kallas ett infrastrukturnätverk. Om du har ett infrastrukturnätverk hemma ska du
konfigurera skrivaren så att den kan användas i nätverket.

Om du inte har en trådlös åtkomstpunkt (trådlös router) eller om du vill installera ett fristående nätverk mellan
skrivaren och en dator med en trådlös nätverksadapter kan du installera ett ad hoc-nätverk.

1 Kontrollera att datorn är på.

2 I Finder på skrivbordet klickar du på Program.

Använda skrivaren i nätverk
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3 I Program dubbelklickar du på Internet-anslutning.

4 I verktygsfältet klickar du på AirPort.

5 På snabbmenyn Nätverk klickar du på Skapa nätverk.

6 Skapa ett namn för ad hoc-nätverket och klicka sedan på OK.

7 Sätt in cd-skivan för Macintosh för att köra den trådlösa installationen.

8 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på ikonen Lexmark 6500 Series.

9 Dubbelklicka på ikonen Installera.

10 Klicka på Fortsätt.

11 Följ anvisningarna på datorskärmen.

Obs! Förvara nätverksnamnet och lösenordet på en säker plats för användning vid ett senare tillfälle.

Lägga till en skrivare i ett befintligt trådlöst ad hoc-nätverk på en Mac-dator

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på Assistent för trådlös installation.

3 Följ anvisningarna på datorskärmen.

Liknande ämnen:
• ”Skapa ett trådlöst ad hoc-nätverk med Mac” på sidan 14

Installera en inbyggd trådlös skrivarserver
Den här skrivaren innehåller eventuellt en intern trådlös skrivarserver så att skrivaren kan användas i ett trådlöst
nätverk. Om skrivaren inte redan har en intern skrivarserver installerad kan du köpa en separat. Gör så här för att
installera den interna trådlösa skrivarservern:

1 Stäng av skrivaren och dra ut nätsladden ur vägguttaget.

Varning: Om du inte kopplar ur skrivaren kan skrivaren och den interna trådlösa skrivarservern ta skada. Se till
att skrivaren är avstängd och att nätsladden inte sitter i vägguttaget innan du fortsätter.

2 Ta bort bakluckan genom att trycka fliken neråt och lyfta bort luckan från datorn.

1
3

2

3 Ta ut den interna trådlösa skrivarservern ur förpackningen. Spara förpackningsmaterialet.

Varning: Trådlösa skrivarservrar kan lätt skadas av statisk elektricitet. Rör vid något metallföremål, t.ex.
skrivarens ram innan du vidrör den trådlösa skrivarservern.

Använda skrivaren i nätverk
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4 Placera den interna trådlösa skrivarservern så att kanterna är jämsides med stöden på vänster och höger sida,
och skjut in den trådlösa skrivarservern i skrivaren tills den sitter på plats och det knäpper till.

5 Se till så att antennen pekar uppåt.

6 Sätt fast klisterlappen med MAC-adressen på baksidan av skrivaren. Du kommer att behöva adressen för att
använda skrivaren i ett nätverk.

Nu kan du konfigurera den interna trådlösa skrivarservern så att den fungerar i ett trådlöst nätverk.

Använda skrivaren i nätverk
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Skriva ut

Komma igång

Fylla på papper

1 Se till så att:

• Du använder papper som är avsett för bläckstråleskrivare.

• Om du använder fotopapper, glansigt papper eller tjockt, matt papper fyller du på det med den glansiga eller
den utskrivbara sidan vänd mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet om du är osäker på vilken
sida som är den utskrivbara.)

• Papperet inte är använt eller skadat.

• Du läser de medföljande instruktionerna om du använder specialpapper.

• Du inte trycker in papperet i skrivaren.

2 Innan du fyller på med papper första gången, skjuter du pappersstödet mot pappersfackets sidor. Du kan fylla
på upp till:

• 100 ark vanligt papper

• 25 ark tjockt, matt papper

• 25 ark fotopapper

• 25 ark glansigt papper

Obs! Det tar längre tid för foton att torka. Ta bort varje foto när det matas ut och låt det torka så undviker du att
bläcket smetas ut.

3 Papperet läggs vertikalt i mitten av pappersfacket. Justera pappersstödet så att det vilar mot papperets kant.

Obs! Du kan undvika pappersstopp genom att se till att papperet inte bucklas när pappersstöden justeras.

Liknande ämnen:
• ”Använda den automatiska papperstypssensorn” på sidan 17

Använda den automatiska papperstypssensorn
Skrivaren är utrustad med en enhet för automatisk papperstypsavkänning. Papperstypsensorn identifierar
automatiskt vilken papperstyp som har placerats i skrivaren och justerar inställningarna så att de passar den
papperstypen. Om du t.ex. vill skriva ut ett foto behöver du bara fylla på fotopapper i skrivaren. Skrivaren känner
automatiskt av papperstypen och justerar inställningarna så att utskriftskvaliteten optimeras.

Skriva ut
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Fylla på kuvert
Du kan fylla på upp till 10 kuvert i taget.

Varning: Använd inte kuvert som har metallklamrar, snören eller vikskenor av metall.

1 Lägg kuverten i mitten av pappersfacket med platsen för frimärke i det övre vänstra hörnet.

2 Kontrollera att:

• Kuvertens utskriftssida är vänd mot dig.

• Kuverten är avsedda för bläckstråleskrivare.

• Pappersstöden ligger mot kuvertens kanter.

Anmärkningar:

• Fyll inte på kuvert med hål, perforeringar, stansningar eller djupa mönster.

• Använd aldrig kuvert som har oskyddade självhäftande remsor.

• Det tar längre tid för kuvert att torka. Ta bort varje kuvert när det matas ut och låt det torka så undviker du
att bläcket smetas ut.

Liknande ämnen:
• ”Skriva ut kuvert” på sidan 25

Fylla på gratulationskort, registerkort, fotokort och vykort
Du kan fylla på upp till 25 gratulationskort, registerkort, fotokort eller vykort i taget.

1 Fyll på korten med utskriftssidan mot dig.

2 Kontrollera att:

• Korten läggs i mitten av pappersfacket.

• Pappersstöden ligger mot kortens kanter.

Obs! Det tar längre tid för fotokort att torka. Ta bort varje fotokort när det matas ut och låt det torka så undviker
du att bläcket smetas ut.

Liknande ämnen:
• ”Skriva ut kort” på sidan 24

Skriva ut
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Fylla på OH-film
Du kan fylla på upp till 50 ark OH-film i taget.

1 Fyll på arken OH-film med den sträva sidan vänd mot dig. Det löstagbara skiktet, om OH-filmerna har ett sådant,
ska vara vänt bort från dig och nedåt mot skrivaren.

2 Kontrollera att:

• OH-arken läggs i mitten av pappersfacket.

• Pappersstöden vilar mot OH-filmens kanter.

Anmärkningar:

• OH-film med skiljeark rekommenderas inte.

• Det tar längre tid för OH-film att torka. Ta bort varje OH-film när den matas ut och låt den torka så undviker
du att bläcket smetas ut.

Liknande ämnen:
• ”Skriva ut OH-film” på sidan 26

Fylla på transferpapper
Du kan fylla på upp till 10 transferpapper i taget, men du får bäst resultat om du fyller på ett i taget.

1 Fyll på transferpapperen med utskriftssidan vänd mot dig.

2 Kontrollera att:

• Du följer de påfyllningsinstruktioner som medföljer transferpapperen.

• Transferpapperen läggs i mitten av pappersfacket.

• Pappersstöden vilar mot transferpapperets kanter.

Liknande ämnen:
• ”Skriva ut på transferpapper” på sidan 25

Fylla på papper med anpassad storlek
Du kan fylla på upp till 100 ark papper med anpassad storlek i taget.

1 Fyll på papper med utskriftssidan mot dig.

2 Se till att:

• Pappersstorleken ryms inom följande mått:

Bredd:

– 76,0–216,0 mm

– 3,0–8,5 tum

Längd:

– 127,0–432,0 mm

– 5,0–17,0 tum

• Bunten inte är högre än 10 mm.

• Papperet läggs i mitten av pappersfacket.

• Pappersstöden ligger mot papperets kanter.

Skriva ut
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Fylla på banderollpapper
Du kan fylla på upp till 20 ark banderollpapper i taget.

1 Ta bort allt papper från pappersfacket innan du fyller på banderollpapper.

2 Riv bara av det antal sidor som behövs för att skriva ut banderollen.

3 Placera bunten med banderollpapper ovanpå dokumentlocket.

4 Mata in framkanten på banderollpapperet i skrivaren först.

5 Kontrollera att:

• Papperet läggs i mitten av pappersfacket.

• Pappersstöden vilar mot papperets kanter.

Liknande ämnen:
• ”Skriva ut en banderoll” på sidan 27

Välja kompatibla specialpapperstyper
• Tjockt matt papper– Ett fotopapper med ett matt ytskikt som används för utskrift av grafik med hög kvalitet.

• Lexmark PerfectFinishTM Fotopapper– Ett fotopapper av hög kvalitet som utformats särskilt för Lexmark
bläckstråleskrivare, men som även är kompatibelt med andra bläckstråleskrivare. Det används specifikt för att
skriva ut proffsiga kvalitetsfoton med glansigt ytskikt. Bäst resultat får man om man använder det tillsammans
med äkta Lexmark evercolorTM 2 bläck. Fotona bleks inte och är vattenresistenta.

• Lexmark fotopapper— Enastående, tjockt fotopapper för bläckstråleskrivare för dagligt bruk som är utformat
för att användas med Lexmark-skrivare, men som kan användas med alla bläckstråleskrivare. Även om det inte
är dyrt får man enastående bildkvalitet och värde.

• OH-film– Ett genomskinligt plastmaterial som främst används till overhead-projektorer.

• Kartong– Ett mycket tjockt papper som används för att skriva ut kraftigare material, t.ex. gratulationskort.

• Transferpapper– En materialtyp som det går att skriva ut en spegelvänd bild på, som sedan stryks över på tyg.

Skriva ut
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Lära dig mer om utskriftsalternativen för Allt-i-ett-programmet

Välja en pappersstorlek

1 Med ett dokument öppet klickar du på Arkiv  Utskriftsformat.

2 På snabbmenyn ”Format för” väljer du 6500 Series.

Obs! När du väljer Valfri skrivare är alternativen för pappersstorlek begränsade. Genom att välja namnet på
skrivaren får du många fler alternativ för pappersstorlek.

3 Välj en pappersstorlek på pop-up-menyn Pappersstorlek.

4 Klicka på OK.

Liknande ämnen:
• ” Använda dialogrutan Utskriftsformat” på sidan 124

Välja en papperstyp
Papperstypssensorn är inställd på Automatisk som standard. Den känner av och justerar papperstypinställningen
för vanligt papper, tjockt, matt papper, glansigt/fotopapper och OH-film. Så här väljer du papperstyp manuellt:

1 Med ett dokument öppet klickar du på Arkiv  Skriv ut.

2 På snabbmenyn Kopior och sidor väljer du Kvalitet & media.

3 På snabbmenyn Papperstyp väljer du en papperstyp.

4 Klicka på Skriv ut.

Anmärkningar:

• När du väljer papperstyp manuellt stängs papperstypssensorn av för det aktuella jobbet.

• Vid utskrift av flera sidor antar skrivaren att påföljande sidor är av samma papperstyp som det första arket.

Liknande ämnen:
• ”Använda dialogrutan Skriv ut” på sidan 125

Välja utskriftskvalitet

1 Med ett dokument öppet klickar du på Arkiv  Skriv ut.

2 På snabbmenyn Skrivare väljer du 6500 Series.

3 På den tredje snabbmenyn ovanifrån väljer du Kvalitet & media.

4 På menyn Utskriftskvalitet väljer du en utskriftskvalitet som passar för dokumentet:

• Automatiskt - Standardval.

• Utkast – Bäst för textdokument med försämrad utskriftskvalitet, men snabbare utskriftshastighet.

• Normal – Rekommenderas för de flesta dokumenttyper.

• Maximal – Rekommenderas för foton och dokument med bilder.

5 Klicka på Skriv ut.

Liknande ämnen:
• ”Använda dialogrutan Skriv ut” på sidan 125

Skriva ut

21



Sortera kopior med datorn
Skrivaren kan sortera flera kopieringsjobb. Om du t.ex. skriver ut två kopior av ett tresidigt dokument och väljer att
inte sortera dem skrivs sidorna ut i följande ordning: 1, 1, 2, 2, 3, 3. Om du väljer att sortera kopiorna skrivs sidorna
ut i den här ordningen: 1, 2, 3, 1, 2, 3.

1 Med ett dokument öppet klickar du på Arkiv  Skriv ut.

2 I fältet Kopior anger du det antal kopior du vill skriva ut.

3 Välj Sorterade.

Liknande ämnen:
• ”Sortera kopior med hjälp av kontrollpanelen” på sidan 39

• ”Använda dialogrutan Skriv ut” på sidan 125

Skärpa en bild

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

3 Klicka på Förhandsgranska/Redigera för att öppna dialogrutan Skanna.

4 I dialogrutan Skanna klickar du på  för att öppna lådan Skanningsinställningar.

5 Klicka på fliken Justeringar.

6 Från Suddigt/Skarpt, flytta reglaget för att justera skärpenivån för den skannade bilden.

Liknande ämnen:
• ”Anpassa skanningsinställningarna i dialogrutan Skanna” på sidan 47

• ”Förbättra utskriftskvaliteten för foton med programvaran” på sidan 104

Återställa Allt-i-ett-programmets inställningar till standard

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

3 Klicka på Standardinställningar.

Liknande ämnen:
• ”Använda Allt-i-ett-center” på sidan 129

• ”Anpassa skanningsinställningarna i dialogrutan Skanna” på sidan 47

Utföra utskriftsjobb och andra liknande uppgifter

Skriva ut ett dokument

1 Fyll på papper.

2 Med ett dokument öppet klickar du på Arkiv  Skriv ut.

3 På snabbmenyn Skrivare väljer du 6500 Series.
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4 På den tredje snabbmenyn ovanifrån väljer du de inställningar du vill justera och justerar dem.

Du kan ange utskriftskvalitet, hur många kopior du vill skriva ut, vilken papperstyp du använder och hur du vill
att sidorna ska skrivas ut.

5 Klicka på Skriv ut.

Liknande ämnen:
• ”Fylla på papper” på sidan 17

• ”Använda dialogrutan Skriv ut” på sidan 125

Skriva ut foton med hjälp av datorn

1 Fyll på fotopapper, med den glansiga eller utskrivbara sidan mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer
papperet om du är osäker på vilken sida som är den utskrivbara.) Om du vill ha mer information kan du se ”Fylla
på papper” på sidan 17.

2 Anpassa inställningarna i dialogrutan Utskriftsformat om det behövs.

a Med ett foto öppet väljer du Arkiv  Utskriftsformat.

b På snabbmenyn ”Format för” väljer du 6500 Series.

c På snabbmenyn Pappersstorlek väljer du den pappersstorlek du fyllt på.

d Välj en riktning.

e Klicka på OK.

3 Anpassa inställningarna i dialogrutan Skriv ut.

a Med ett foto öppet väljer du Arkiv  Skriv ut.

b På snabbmenyn Skrivare väljer du 6500 Series.

c För Mac OS X version 10.4 eller senare klickar du på Avancerat. Annars fortsätter du till nästa steg.

d På snabbmenyn Kopior & sidor anger du antalet kopior du vill skriva ut.

e På samma snabbmeny väljer du Kvalitet & media.

• På snabbmenyn Papperstyp väljer du den papperstyp du använder.

• I området Utskriftskvalitet väljer du Automatisk eller Foto.

f Klicka på Skriv ut.

Obs! Undvik att röra vid utskriftsytan med fingrarna eller vassa föremål för att förhindra att utskriften blir smetig eller
repas. Du får bäst resultat om du tar bort utskrifterna en och en efterhand som de matas ut från
pappersutmatningsfacket och låter dem torka i minst 24 timmar innan du buntar, visar eller förvarar dem.

Liknande ämnen:
• ”Förbättra utskriftskvaliteten för foton med programvaran” på sidan 104

• ”Fylla på papper” på sidan 17

• ”Fylla på gratulationskort, registerkort, fotokort och vykort” på sidan 18
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Skriva ut marginalfria fotografier
I programmet ställer du in sidmarginalerna på noll och justerar sedan bilden på skärmen så att den täcker hela sidan.

Obs! Vissa program har inte marginalinställningen.

1 Fyll på fotopapper eller glansigt papper med den glansiga eller utskrivbara sidan vänd mot dig. (Läs
instruktionerna som medföljer papperet om du är osäker på vilken sida som är den utskrivbara.) Mer information
finns i ”Fylla på papper” på sidan 17.

2 Anpassa inställningarna i dialogrutan Utskriftsformat om det behövs.

a När ett foto är öppet väljer du Arkiv  Utskriftsformat.

b På snabbmenyn ”Format för” väljer du 6500 Series.

c På snabbmenyn Pappersstorlek väljer du den pappersstorlek du fyllt på.

Obs! Se till att du väljer ett alternativ som har stöd för (Marginalfri). Om du till exempel har fyllt på ett
fotopapper med formatet US Letter väljer du US Letter (marginalfri).

d Välj en riktning.

e Klicka på OK.

3 Anpassa inställningarna i dialogrutan Skriv ut.

a När ett foto är öppet väljer du Arkiv  Skriv ut.

b På snabbmenyn Skrivare väljer du 6500 Series.

c För Mac OS X version 10.4 eller senare klickar du på Avancerat. Annars fortsätter du till nästa steg.

d På snabbmenyn Kopior och sidor anger du antalet kopior du vill skriva ut.

e På samma snabbmeny väljer du Kvalitet och Media.

• På snabbmenyn Papperstyp väljer du den papperstyp du använder.

• I området Utskriftskvalitet väljer du Automatisk eller Foto.

f Klicka på Skriv ut.

Obs! Undvik att röra vid utskriftsytan med fingrarna eller vassa föremål för att förhindra att utskriften blir smetig eller
repas. För bästa resultat tar du bort varje utskrift som matas ut från pappersutmatningsfacket, och låter dem torka
i minst 24 timmar innan du buntar, visar eller förvarar dem.

Liknande ämnen:
• ”Fylla på papper” på sidan 17

• ”Förbättra utskriftskvaliteten för foton med programvaran” på sidan 104

Skriva ut kort

1 Fyll på gratulationskort, registerkort eller vykort.

Anmärkningar:

• Se till att tjockleken för varje kort inte överstiger 0,5 mm.

• Se till att kortens utskriftssida är vänd mot dig.

2 Anpassa inställningarna i dialogrutan Utskriftsformat om det behövs.

a Med ett dokument öppet klickar du på Arkiv  Utskriftsformat.

b På snabbmenyn ”Format för” väljer du 6500 Series.

c Välj en kortstorlek på snabbmenyn Pappersstorlek.
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d Välj en riktning.

e Klicka på OK.

3 Anpassa inställningarna i dialogrutan Skriv ut.

a I programmet klickar du på Arkiv  Skriv ut.

b På snabbmenyn Skrivare väljer du 6500 Series.

c Klicka på Skriv ut.

Anmärkningar:

• För att förhindra pappersstopp bör du inte tvinga in korten i skrivaren.

• För att förhindra att utskriften smetas ut bör du ta bort varje kort när det matas ut och låta det torka innan du
buntar dem.

Liknande ämnen:
• ”Fylla på gratulationskort, registerkort, fotokort och vykort” på sidan 18

Skriva ut kuvert

1 Fyll på kuvert.

Anmärkningar:

• Fyll inte på kuvert med hål, perforeringar, stansningar, djupa präglingar, metallklamrar, vikskenor av metall,
snören eller flikar med oskyddat klister.

• Se till att kuvertens utskriftssida är vänd mot dig.

2 Anpassa inställningarna i dialogrutan Utskriftsformat om det behövs.

a Med ett dokument öppet klickar du på Arkiv  Utskriftsformat.

b På snabbmenyn ”Format för” väljer du 6500 Series.

c På snabbmenyn Pappersstorlek väljer du den kuvertstorlek du har fyllt på.

d Välj en riktning.

Anmärkningar:

• De flesta kuvert använder liggande riktning.
• Se till att samma riktning även valts i programmet.

e Klicka på OK.

3 Anpassa inställningarna i dialogrutan Skriv ut.

a I programmet klickar du på Arkiv  Skriv ut.

b På snabbmenyn Skrivare väljer du 6500 Series.

c Klicka på Skriv ut.

Liknande ämnen:
• ”Fylla på kuvert” på sidan 18

Skriva ut på transferpapper

1 Fyll på transferpapper.

2 Anpassa inställningarna i dialogrutan Utskriftsformat om det behövs.

a Med ett dokument öppet klickar du på Arkiv  Utskriftsformat.

b På snabbmenyn ”Format för” väljer du 6500 Series.
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c Välj Sidattribut på snabbmenyn Inställningar.

d Välj en pappersstorlek.

e Välj en riktning.

f Klicka på OK.

3 Anpassa inställningarna i dialogrutan Skriv ut.

a I programmet klickar du på Arkiv  Skriv ut.

b På snabbmenyn Skrivare väljer du 6500 Series.

c På den tredje snabbmenyn ovanifrån väljer du Kvalitet & media.

d På snabbmenyn Papperstyp väljer du Transferpapper.

Obs! När du väljer Transferpapper kommer utskriften automatiskt att spegelvändas.

e Välj en utskriftskvalitet förutom Utkast. Maximal rekommenderas.

4 Klicka på Skriv ut.

Obs! För att förhindra att utskrifterna blir smetiga, bör du ta bort varje transferpapper allteftersom de matas ut, och
sedan låta dem torka innan du buntar dem.

Liknande ämnen:
• ” Använda dialogrutan Utskriftsformat” på sidan 124

• ”Använda dialogrutan Skriv ut” på sidan 125

• ”Fylla på transferpapper” på sidan 19

Skriva ut OH-film

1 Fyll på OH-film.

2 Anpassa inställningarna i dialogrutan Utskriftsformat om det behövs.

a Med ett dokument öppet klickar du på Arkiv  Utskriftsformat.

b På snabbmenyn ”Format för” väljer du 6500 Series.

c Välj en pappersstorlek på snabbmenyn Pappersstorlek.

d Välj en riktning.

e Klicka på OK.

3 Anpassa inställningarna i dialogrutan Skriv ut.

a I programmet klickar du på Arkiv  Skriv ut.

b På snabbmenyn Skrivare väljer du 6500 Series.

c På den tredje snabbmenyn ovanifrån väljer du Kvalitet & media.

• Välj OH-film på snabbmenyn Papperstyp.

• Välj utskriftskvalitet.

Obs! Inställningar för högre utskriftskvalitet ger dokument med bättre kvalitet, men kan ta längre tid att skriva
ut.

d Klicka på Skriv ut.

Obs! För att förhindra att utskriften smetas ut bör du ta bort varje ark med OH-film när det matas ut och låta det
torka innan du buntar dem. OH-filmer kan behöva upp till 15 minuter för att torka.

Liknande ämnen:
• ”Fylla på OH-film” på sidan 19
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Skriva ut en banderoll

1 Ta bort allt papper från pappersfacket.

2 Riv endast av det antal sidor som behövs för att skriva ut banderollen (upp till 20 ark).

3 Placera bunten med banderollpapper ovanpå dokumentlocket.

4 Lägg endast i banderollpapperets första sida i pappersfacket så att banderollens framkant matas först in i
skrivaren.

5 Justera vänster och höger pappersstöd.

6 Anpassa inställningarna i dialogrutan Utskriftsformat.

a Med dokumentet öppet väljer du Arkiv  Utskriftsformat.

b I snabbmenyn Inställningar väljer du Sidattribut.

c Välj skrivare på snabbmenyn ”Format för”.

d I snabbmenyn Pappersstorlek väljer du A4-banderoll eller U.S. Letter-banderoll.

e Välj en sidriktning.

f Klicka på OK.

7 Anpassa inställningarna i dialogrutan Skriv ut.

a Med dokumentet öppet väljer du Arkiv  Skriv ut.

b På snabbmenyn Skrivare väljer du skrivaren.

c På den tredje snabbmenyn ovanifrån väljer du Kvalitet och Media.

• I snabbmenyn Papperstyp väljer du Vanligt.

• Välj utskriftskvalitet.

Obs! Inställningar för högre utskriftskvalitet ger dokument med bättre kvalitet, men kan ta längre tid att
skriva ut.

d Klicka på OK.

Liknande ämnen:
• ”Använda dialogrutan Skriv ut” på sidan 125

• ”Fylla på banderollpapper” på sidan 20
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Skriva ut flera sidor på ett ark

1 Fyll på papper.

2 Anpassa inställningarna i dialogrutan Utskriftsformat om det behövs.

a När dokumentet är öppet väljer du Arkiv  Utskriftsformat.

b På snabbmenyn ”Format för” väljer du 6500 Series.

c I snabbmenyn Inställningar väljer du Sidattribut.

d Välj en pappersstorlek.

e Välj en riktning.

f Klicka på OK.

3 Anpassa inställningarna i dialogrutan Skriv ut.

a Med ett dokument öppet klickar du på Arkiv  Skriv ut.

b På snabbmenyn Skrivare väljer du 6500 Series.

c På den tredje snabbmenyn ovanifrån väljer du Layout.

• På snabbmenyn Sidor per ark anger du hur många sidor som ska skrivas ut på varje ark.

• Från området Sidorientering klickar du på den ikon som motsvarar den ordning i vilken du vill att sidorna
ska skrivas ut på arket.

• Om du vill skriva ut en ram runt varje bild väljer du ett alternativ på snabbmenyn Ram.

d Klicka på Skriv ut.

Liknande ämnen:
• ”Fylla på papper” på sidan 17

Skriva ut dokumentfiler direkt från ett minneskort eller en flash-enhet
För skriva ut filer måste skrivaren vara ansluten till en dator och både skrivaren och datorn måste vara påslagna.
Datorn måste även innehålla program som stöder de filformat som de filer du vill skriva ut har.

1 Sätt i ett minneskort i minneskortsplatsen eller en flash-enhet i PictBridge-porten på skrivarens framsida.

Om minneskortet eller flash-enheten endast innehåller dokumentfiler slår skrivaren automatiskt om till läget
Skriv ut filer .

Följande filtyper stöds:

• .doc (Microsoft Word)

• .xls (Microsoft Excel)

• .ppt (Microsoft Powerpoint)

• .pdf (Adobe Portable Document Format)

• .rtf (Rich Text Format)

• .docx (Microsoft Word Open Document Format)

• .docx (Microsoft Word Open Document Format)

• .docx (Microsoft Word Open Document Format)

• .wps (Microsoft Works)

• .wpd (WordPerfect)

Skriva ut
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Obs! Om minneskortet eller flash-enheten även innehåller foton visas meddelandet Vilket vill du skriva
ut? på displayen.

a Om det behövs trycker du på knappen  eller  upprepade gånger tills Dokument visas.

b Tryck på .

2 Om det dokument som du vill skriva ut ligger i en undermapp på minneskortet eller flash-enheten trycker du

på  upprepade gånger tills den önskade mappen visas.

Obs! Tryck på  om du vill återgå till föregående mapp.

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills filnamnet på det dokument som du vill skriva ut visas.

4 Tryck på Starta färg eller Starta svart för att börja skriva ut.

Liknande ämnen:
• ”Sätta in ett minneskort” på sidan 88

• ”Sätta in en flash-enhet” på sidan 89

Skriva ut färgbilder i svartvitt
Den här inställningen är endast tillgänglig om det sitter en svart bläckpatron i skrivaren.

1 Fyll på papper.

2 Anpassa inställningarna i dialogrutan Utskriftsformat om det behövs.

3 Med ett dokument öppet klickar du på Arkiv  Skriv ut.

4 På snabbmenyn Skrivare väljer du 6500 Series.

5 På den tredje snabbmenyn uppifrån väljer du Färgalternativ.

6 På snabbmenyn Dokumentfärg väljer du Endast svart.

7 Klicka på Skriv ut.

Liknande ämnen:
• ”Fylla på papper” på sidan 17

Skriva ut flera kopior av ett sparat dokument

1 Med ett dokument öppet klickar du på Arkiv  Skriv ut.

2 På snabbmenyn Skrivare väljer du 6500 Series.

3 I den tredje snabbmenyn väljer du Kopior & sidor.

4 Ange det antal kopior du vill skriva ut.

Liknande ämnen:
• ”Använda dialogrutan Skriv ut” på sidan 125
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Skriva ut på båda sidorna av papperet (dubbelsidig utskrift)
Skrivaren har en inbyggd enhet för dubbelsidig utskrift som du kan använda för att skriva ut på båda sidorna av
papperet automatiskt när du använder vanligt US Letter- och A4-papper.

Om du behöver skriva ut på båda sidorna av papper i annat format än vanligt US Letter- och A4-papper kan du se
”Skriva ut på båda sidorna av papperet (dubbelsidig utskrift) manuellt” på sidan 30.

Skriva ut på båda sidorna av papperet (dubbelsidig utskrift) automatiskt

Skrivaren har en inbyggd enhet för dubbelsidig utskrift som ger dig möjlighet att automatiskt skriva ut på båda sidorna
av papperet genom att använda inställningarna på menyn Dubbelsidig i dialogrutan Skriv ut.

Obs! Använd endast vanligt US Letter- eller A4-papper.

1 Fyll på papper.

2 Med ett dokument öppet klickar du på Arkiv  Skriv ut.

3 På snabbmenyn Skrivare väljer du 6500 Series.

4 På den tredje snabbmenyn ovanifrån väljer du Layout.

5 På menyn Dubbelsidig väljer du Långsidesbindning eller Kortsidesbindning.

• För Långsidesbindning binds sidorna samman längs långsidan (vänsterkant för stående, överkant för
liggande).

12

• För Kortsidesbindning binds sidorna samman längs kortsidan (vänsterkant för liggande, överkant för
stående).

1
2

6 Klicka på Skriv ut.

Skriva ut på båda sidorna av papperet (dubbelsidig utskrift) manuellt

Obs! Om du använder vanligt papper i US letter- eller A4-storlek ska du använda automatisk dubbelsidig utskrift.
Om du vill ha mer information kan du se ”Skriva ut på båda sidorna av papperet (dubbelsidig utskrift) automatiskt”
på sidan 30.

1 Med ett dokument öppet klickar du på Fil  Skriv ut.

2 På den tredje snabbmenyn uppifrån väljer du Pappershantering.

3 I menyn Skriv ut väljer du Sidor med udda nr.

4 Klicka på Skriv ut.
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5 När du har skrivit ut den första uppsättningen sidor, vänder du bunten med utskrifter.

Lägg utskriftsbunten i pappersfacket med de tomma sidorna av papperen vända mot dig.

6 Upprepa steg 1 och 2.

7 I menyn Skriv ut väljer du Sidor med jämna nr.

8 Klicka på Skriv ut.

Skriva ut sista sidan först (omvänd sidordning)
Från Mac OS X version 10.4.2 eller senare:

1 Med ett dokument öppet klickar du på Arkiv  Skriv ut.

2 Välj Pappershantering från den tredje snabbmenyn.

3 Välj Omvänd i menyn Sidordning.

4 Klicka på Skriv ut.

För Mac OS X version 10.3.9:

1 Med ett dokument öppet klickar du på Arkiv  Skriv ut.

2 Välj Pappershantering från den tredje snabbmenyn.

3 Välj Omvänd sidordning.

4 Klicka på Skriv ut.

Liknande ämnen:
• ”Använda dialogrutan Skriv ut” på sidan 125

Sätta samman ett häfte

1 Vänd på pappersbunten i utmatningsfacket.

2 Ta den första bunten från utmatningsfacket, vik den på mitten och lägg den åt sidan med första sidan vänd
nedåt.

3 Ta nästa bunt från utmatningsfacket, vik den på mitten och lägg den ovanpå den första bunten, med första sidan
vänd nedåt.

4 Trava på så vis alla buntarna i en hög med första sidan nedåt, en efter en, tills häftet är komplett.

5 Bind samman buntarna, så är häftet klart.

Liknande ämnen:
• ”Skriva ut på båda sidorna av papperet (dubbelsidig utskrift) automatiskt” på sidan 30

• ”Skriva ut på båda sidorna av papperet (dubbelsidig utskrift) manuellt” på sidan 30
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Hantera utskriftsjobb

Göra paus i utskriftsjobb

1 Medan dokumentet skrivs ut klickar du på skrivarikonen i dockan.

2 I köfönstret markerar du jobbet som du vill pausa.

3 Klicka på ikonen Paus.

Obs! Du kan även klicka på ikonen Avbryt utskrifter för att pausa utskrift av alla jobb.

Liknande ämnen:
• ”Använda dialogrutan Skriv ut” på sidan 125

• ”Återuppta utskriftsjobb” på sidan 32

• ”Avbryta ett utskriftsjobb” på sidan 32

Avbryta ett utskriftsjobb
Avbryta ett utskriftsjobb med hjälp av kontrollpanelen:

1 Tryck på .

Skanningen stannar och bläckpatronens hållare återgår till sitt ursprungsläge.

2 Tryck på  för att stänga av skrivaren.

Avbryta ett utskriftsjobb med hjälp av datorn:

1 Medan dokumentet skrivs ut klickar du på skrivarikonen i dockan.

2 I köfönstret markerar du jobbet som du vill avbryta.

3 Klicka på ikonen Radera.

Liknande ämnen:
• ”Använda kontrollpanelen” på sidan 110

• ”Göra paus i utskriftsjobb” på sidan 32

Återuppta utskriftsjobb

1 Från Sökaren väljer du Program  Verktyg  Utskriftscenter eller verktyg för skrivarinställning beroende
på vilket operativsystem du använder.

2 I listan med skrivare dubbelklickar du på din skrivare.

3 På snabbmenyn för skrivare klickar du på Starta utskrifter om du vill återuppta alla utskrifter i kön. Om du vill
återuppta en särskild utskrift markerar du dokumentets namn och klickar på Återuppta.

Liknande ämnen:
• ”Göra paus i utskriftsjobb” på sidan 32

• ”Avbryta ett utskriftsjobb” på sidan 32
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Kopiera

Komma igång

Fylla på papper

1 Se till så att:

• Du använder papper som är avsett för bläckstråleskrivare.

• Om du använder fotopapper, glansigt papper eller tjockt, matt papper fyller du på det med den glansiga eller
den utskrivbara sidan vänd mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet om du är osäker på vilken
sida som är den utskrivbara.)

• Papperet inte är använt eller skadat.

• Du läser de medföljande instruktionerna om du använder specialpapper.

• Du inte trycker in papperet i skrivaren.

2 Innan du fyller på med papper första gången, skjuter du pappersstödet mot pappersfackets sidor. Du kan fylla
på upp till:

• 100 ark vanligt papper

• 25 ark tjockt, matt papper

• 25 ark fotopapper

• 25 ark glansigt papper

Obs! Det tar längre tid för foton att torka. Ta bort varje foto när det matas ut och låt det torka så undviker du att
bläcket smetas ut.

3 Papperet läggs vertikalt i mitten av pappersfacket. Justera pappersstödet så att det vilar mot papperets kant.

Obs! Du kan undvika pappersstopp genom att se till att papperet inte bucklas när pappersstöden justeras.

Liknande ämnen:
• ”Använda den automatiska papperstypssensorn” på sidan 17

Lägga originaldokument på skannerglaset
Du kan skanna och sedan skriva ut foton, textdokument, tidningsartiklar, tidningar och andra publikationer. Du kan
skanna ett dokument för att sedan faxa det.
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Obs! Det största skanningsområdet för skannerglaset är 216 x 297 mm.

1 Öppna dokumentlocket.

2 Placera originaldokumentet eller objektet med framsidan nedåt på skannerglaset i det nedre högra hörnet.

Obs! Foton ska läggas i enligt bilden ovan.

3 Stäng dokumentlocket för att undvika mörka kanter på den skannade bilden.

Liknande ämnen:
• ”Förstå skrivarens delar” på sidan 107
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Fylla på originaldokument i den automatiska dokumentmataren
Du kan fylla på upp till 25 ark av ett originaldokument i facket på den automatiska dokumentmataren som du vill
skanna, kopiera eller faxa. Du kan lägga i papper i storlekarna A4, US Letter eller Legal i den automatiska
dokumentmataren.

1 Lägg i ett originaldokument med textsidan upppåt i facket på den automatiska dokumentmataren.

Obs! Lägg inte i vykort, foton, små bilder eller tunt material (till exempel tidningsurklipp) i den automatiska
dokumentmataren. Placera i stället dessa objekt på skannerglaset.

2 Justera pappersstödet på facket på den automatiska dokumentmataren mot papperets kanter.

Papperskapacitet för den automatiska dokumentmataren

Fyll på upp till Kontrollera att

25 ark:

• US Letter-papper

• A4-papper

• Legal-papper

• Dokumentet läggs i med textsidan uppåt.

• Pappersstödet ligger mot papperets kant.
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Fyll på upp till Kontrollera att

25 ark:

• Anpassad pappersstorlek

• Hålat papper

• Kopieringspapper med förstärkt kant

• Förtryckta formulär

• Brevpapper

• Dokumentet läggs i med textsidan uppåt

• Pappersstödet ligger mot papperets kant.

• Pappersstorleken ryms inom följande mått:

Bredd:

– 210,0 mm - 215,9 mm

– 8,27 tum - 8,5 tum

Längd:

– 279,4 mm - 355,6 mm

– 11,0 tum - 14,0 tum

• Du låter förtryckta media torka ordentligt innan det fylls på i facket
på den automatiska dokumentmataren.

• Du inte använder papper som är tryckt med metalliska bläckpar-
tiklar.

• Du undviker relieftryck.

Liknande ämnen:
• ”Förstå skrivarens delar” på sidan 107

Utföra kopieringsjobb och liknande uppgifter

Använda den automatiska papperstypssensorn
Skrivaren är utrustad med en enhet för automatisk papperstypsavkänning. Papperstypsensorn identifierar
automatiskt vilken papperstyp som har placerats i skrivaren och justerar inställningarna så att de passar den
papperstypen. Om du t.ex. vill skriva ut ett foto behöver du bara fylla på fotopapper i skrivaren. Skrivaren känner
automatiskt av papperstypen och justerar inställningarna så att utskriftskvaliteten optimeras.

Göra en kopia

1 Fyll på papper.

2 Lägg originaldokumentet med textsidan nedåt på skannerglaset.

3 På kontrollpanelen trycker du på läget Kopiera.

4 Tryck på Starta färg eller Starta svartvitt.

Liknande ämnen:
• ”Använda kontrollpanelen” på sidan 110

• ”Lägga originaldokument på skannerglaset” på sidan 33

Kopiera foton

1 Lägg i fotopapper med den glansiga eller utskrivbara sidan mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet
om du är osäker på vilken sida som är den utskrivbara.)

2 Lägg ett foto med framsidan nedåt på skannerglaset i det nedre högra hörnet. Om du vill ha mer information
kan du se ”Lägga originaldokument på skannerglaset” på sidan 33.

3 På kontrollpanelen trycker du på läget Kopiera.

4 Tryck på .
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5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Kvalitet visas.

6 Tryck på .

7 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Foto visas.

8 Tryck på .

9 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Pappersinställningar visas.

10 Tryck på .

11 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Pappersstorlek visas.

12 Tryck på .

13 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad storlek visas.

14 Tryck på .

15 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Papperstyp visas.

16 Tryck på .

17 Tryck på  eller  upprepade gånger tills den papperstyp som finns i skrivaren visas.

18 Tryck på .

19 Tryck på Starta färg eller Starta svartvitt.

Liknande ämnen:
• ”Använda kontrollpanelen” på sidan 110

Göra marginalfria kopior med hjälp av kontrollpanelen

1 Lägg i fotopapper med den glansiga eller utskrivbara sidan mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet
om du är osäker på vilken sida som är den utskrivbara.)

2 Lägg ett foto med framsidan nedåt på skannerglaset i det nedre högra hörnet. Om du vill ha mer information
kan du se ”Lägga originaldokument på skannerglaset” på sidan 33.

3 På kontrollpanelen trycker du på läget Kopiera.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Ändra storlek visas.

6 Tryck på .

7 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Marginalfri visas.

8 Tryck på .

9 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Pappersinställningar visas.

10 Tryck på .

11 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Pappersstorlek visas.
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12 Tryck på .

13 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad storlek visas.

14 Tryck på .

15 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Papperstyp visas.

16 Tryck på .

17 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Automatisk eller Foto visas.

18 Tryck på .

19 Tryck på Starta färg eller Starta svartvitt.

Liknande ämnen:
• ”Förstå menyn Kopiera” på sidan 114

Förstora eller förminska en bild

1 Fyll på papper.

Obs!  Om du kopierar foton bör du använda fotopapper eller tjockt, matt papper, med den glansiga eller
utskrivbara sidan vänd mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet om du är osäker på vilken sida
som är den utskrivbara.)

2 Lägg originaldokumentet eller fotot med text- eller bildsidan nedåt på skannerglaset.

3 På kontrollpanelen trycker du på läget Kopiera.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Ändra storlek visas.

6 Tryck på .

7 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad inställning visas.

Anmärkningar:

• Om du väljer Anpassad storleksändring ska du trycka och hålla inne knappen  eller  tills den storlek

du vill ha visas och sedan trycka på .

• Om du väljer Marginalfri förminskar eller förstorar skrivaren dokumentet eller fotot så mycket som behövs
för att få en marginalfri utskrift i den pappersstorlek som du har valt. För att få bästa resultat med denna
inställning för storleksändring ska du använda fotopapper och ställa in papperstypen på Automatisk eller
Foto.

8 Tryck på Starta färg eller Starta svartvitt.

Liknande ämnen:
• ”Lägga originaldokument på skannerglaset” på sidan 33

• ”Använda kontrollpanelen” på sidan 110
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Justera kopieringskvalitet
Kvaliteten anger vilken upplösning som används för kopieringsjobbet. Upplösningen innebär att punkter per tum
(dpi) räknas. Ju högre dpi desto högre upplösning och kopieringskvalitet.

1 Fyll på papper.

2 Lägg originaldokumentet med textsidan nedåt på skannerglaset.

3 Om det behövs trycker du på läget Kopiera.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Kvalitet visas.

6 Tryck på .

7 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad kvalitet visas.

8 Tryck på .

9 Tryck på Starta färg eller Starta svartvitt.

Göra en kopia ljusare eller mörkare
Om du vill ändra utseendet på ett foto eller en kopia kan du göra den ljusare eller mörkare.

1 Fyll på papper.

Obs! Om du kopierar foton bör du använda fotopapper eller tjockt, matt papper, med den glansiga eller
utskrivbara sidan vänd mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet om du är osäker på vilken sida
som är den utskrivbara.)

2 Lägg originaldokumentet med textsidan nedåt på skannerglaset.

3 På kontrollpanelen trycker du på läget Kopiera.

4 Tryck på Ljusare/Mörkare.

5 Tryck på  eller  upprepade gånger för att justera skjutreglaget.

6 Tryck på .

7 Tryck på Starta färg eller Starta svartvitt.

Sortera kopior med hjälp av kontrollpanelen
Om du skriver ut flera kopior av ett dokument kan du välja att skriva ut varje kopia som en uppsättning (sorterade)
eller att skriva ut kopiorna som grupper av sidor (inte sorterade).

Sorterade Inte sorterade
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1 Fyll på papper.

2 Lägg ett originaldokument med textsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren eller med textsidan nedåt
på skannerglaset.

Obs! Lägg inte i vykort, foton, små bilder, OH-film, fotopapper eller tunt material (till exempel tidningsurklipp) i
den automatiska dokumentmataren. Placera i stället dessa objekt på skannerglaset.

3 På kontrollpanelen trycker du på läget Kopiera.

4 Tryck på .

5 Vid behov trycker du på  eller  upprepade gånger tills Kopior visas på displayen.

6 Tryck på .

7 Använd knappsatsen för att ange hur många kopior du vill ha.

8 Tryck på .

9 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Sortera visas.

10 Tryck på .

11 Tryck på  eller  upprepade gånger tills På visas.

12 Tryck på .

13 Tryck på Starta färg eller Starta svartvitt.

Om du använder skannerglaset visas ett meddelande som uppmanar dig om ytterligare sidor.

a Vid behov trycker du på  eller  upprepade gånger tills Ja visas.

b Lägg nästa sidan av originaldokumentet med textsidan nedåt på skannerglaset och tryck sedan på .

c Upprepa steg a och steg b tills:

• Alla sidor som du vill kopiera har sparats på skrivarens minne. Tryck sedan på Starta färg eller Starta
svartvitt.
eller

• Minnet är fullt.
Skrivaren skriver automatiskt ut de kopierade sidorna. Den sista sidan som kopierades skrivs ut först.
Sedan kan du skanna resterande sidor.

Liknande ämnen:
• ”Göra en kopia” på sidan 36

• ”Sortera kopior med datorn” på sidan 22

• ”Använda kontrollpanelen” på sidan 110

Kopiera dubbelsidigt med hjälp av skannerglaset
Skrivaren har en inbyggd enhet för dubbelsidig utskrift som gör att du kan kopiera på båda sidorna av papperet.

Obs! Till dubbelsidig kopiering kan du endast använda vanligt papper i storleken Letter eller A4. Du ska inte skriva
ut dubbelsidiga kopior på kuvert, papper för gratulationskort eller fotopapper.

1 Fyll på papper.

2 Lägg ett originaldokument med framsidan nedåt på skannerglaset.
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3 Kontrollera att lampan  lyser.

4 På kontrollpanelen trycker du på Kopiera.

5 Justera kopieringsinställningarna.

Obs! Om du kopierar ett dubbelsidigt original trycker du på knappen  och väljer menyobjektet Dubbelsidigt
original.

6 Tryck på  för att spara inställningarna tillfälligt.

7 Tryck på .

Skrivaren skannar första sidan av originaldokumentet. En sida skrivs ut, och dras sedan in i skrivaren igen.

Var försiktig! Du ska inte röra papperet medan skrivaren skriver ut.

8 När du får frågan om du vill Skanna en sida till?trycker du på  för att välja Ja.

9 Lägg nästa sida med framsidan nedåt mot skannerglaset. Om originalet är dubbelsidigt lägger du originalet med

den andra sidan nedåt på skannerglaset och trycker sedan på .

Skrivaren skannar nästa sida, eller den andra sidan av originalet, och skriver sedan ut.

10 Upprepa steg 8 och steg 9 för varje dubbelsidig kopia som du vill göra.

Kopiera på båda sidorna av papperet med hjälp av den automatiska
dokumentmataren
Skrivaren har en inbyggd enhet för dubbelsidig utskrift som gör att du kan kopiera på båda sidorna av papperet.

Obs! Använd endast vanligt US Letter- eller A4-papper för dubbelsidig kopiering. Gör inte dubbelsidiga kopior på
kuvert, kartong eller fotopapper.

1 Fyll på papper.

2 Lägg i ett originaldokument med framsidan nedåt i den automatiska dokumentmataren.

Obs! Du kan lägga i upp till 25 sidor åt gången i den automatiska dokumentmataren.

3 Se till att lampan  lyser.

4 På kontrollpanelen trycker du på läget Kopiera.

5 Justera kopieringsinställningarna.

Obs! Om du kopierar ett dubbelsidigt originaldokument trycker du på  två gånger och väljer menyposten
Dubbelsidigt original.

6 Tryck på  för att spara inställningarna tillfälligt.

7 Tryck på .

Skrivaren skannar framsidan av varje sida av originaldokumentet.

8 Om du kopierar ett dubbelsidigt originaldokument visar skrivaren följande meddelande: Lägg i originalet
i den automatiska dokumentmataren igen utan att vända eller rotera bunten och

tryck sedan på .

9 Tryck på .
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Upprepa en bild på en sida
Du kan skriva ut samma bild flera gånger på ett ark. Detta alternativ är bra när du vill skapa etiketter, dekaler, flygblad
och broschyrer.

1 Fyll på papper.

Obs!  Om du kopierar foton bör du använda fotopapper eller tjockt, matt papper, med den glansiga eller
utskrivbara sidan vänd mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet om du är osäker på vilken sida
som är den utskrivbara.)

2 Lägg originaldokumentet med textsidan nedåt på skannerglaset.

3 På kontrollpanelen trycker du på läget Kopiera.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Upprepa bild visas.

6 Tryck på .

7 Tryck på  eller  upprepade gånger tills antalet bilder du vill skriva ut på en sida visas.

8 Tryck på Starta färg eller Starta svartvitt.

Liknande ämnen:
• ”Fylla på papper” på sidan 17

• ”Lägga originaldokument på skannerglaset” på sidan 33

Avbryta ett kopieringsjobb

1 Tryck på .

Skanningen stannar och skanningsraden återgår till sitt ursprungsläge.

2 Tryck på  för att stänga av skrivaren.

Liknande ämnen:
• ”Använda kontrollpanelen” på sidan 110
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Skanna

Komma igång

Lägga originaldokument på skannerglaset
Du kan skanna och sedan skriva ut foton, textdokument, tidningsartiklar, tidningar och andra publikationer. Du kan
skanna ett dokument för att sedan faxa det.

Obs! Det största skanningsområdet för skannerglaset är 216 x 297 mm.

1 Öppna dokumentlocket.

2 Placera originaldokumentet eller objektet med framsidan nedåt på skannerglaset i det nedre högra hörnet.

Obs! Foton ska läggas i enligt bilden ovan.
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3 Stäng dokumentlocket för att undvika mörka kanter på den skannade bilden.

Liknande ämnen:
• ”Förstå skrivarens delar” på sidan 107

Fylla på originaldokument i den automatiska dokumentmataren
Du kan fylla på upp till 25 ark av ett originaldokument i facket på den automatiska dokumentmataren som du vill
skanna, kopiera eller faxa. Du kan lägga i papper i storlekarna A4, US Letter eller Legal i den automatiska
dokumentmataren.

1 Lägg i ett originaldokument med textsidan upppåt i facket på den automatiska dokumentmataren.

Obs! Lägg inte i vykort, foton, små bilder eller tunt material (till exempel tidningsurklipp) i den automatiska
dokumentmataren. Placera i stället dessa objekt på skannerglaset.

2 Justera pappersstödet på facket på den automatiska dokumentmataren mot papperets kanter.
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Papperskapacitet för den automatiska dokumentmataren

Fyll på upp till Kontrollera att

25 ark:

• US Letter-papper

• A4-papper

• Legal-papper

• Dokumentet läggs i med textsidan uppåt.

• Pappersstödet ligger mot papperets kant.

25 ark:

• Anpassad pappersstorlek

• Hålat papper

• Kopieringspapper med förstärkt kant

• Förtryckta formulär

• Brevpapper

• Dokumentet läggs i med textsidan uppåt

• Pappersstödet ligger mot papperets kant.

• Pappersstorleken ryms inom följande mått:

Bredd:

– 210,0 mm - 215,9 mm

– 8,27 tum - 8,5 tum

Längd:

– 279,4 mm - 355,6 mm

– 11,0 tum - 14,0 tum

• Du låter förtryckta media torka ordentligt innan det fylls på i facket
på den automatiska dokumentmataren.

• Du inte använder papper som är tryckt med metalliska bläckpar-
tiklar.

• Du undviker relieftryck.

Liknande ämnen:
• ”Förstå skrivarens delar” på sidan 107

Lära dig mer om skanningsalternativen i Allt-i-ett-center

Välja vart skannade bilder ska skickas

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

3 På snabbmenyn "Sänd skannad bild till" väljer du skannerdestination.

• Arkiv – Sparar den skannade bilden som en fil som kan öppnas senare.

• Urklipp – Sparar den skannade bilden i Urklipp så att du kan klistra in den i ett annat dokument. Det kan
hända att stora skanningar inte får plats i Urklipp.

Obs! Om du skannar till Urklipp med hög upplösning används stora mängder systemminne, vilket har stor
effekt på systemets prestanda.

• Ett program – Öppnar den skannade bilden i angivet program.

Liknande ämnen:
• ”Spara en skannad bild” på sidan 56

• ”Använda Allt-i-ett-center” på sidan 129
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Redigera listan Anpassa
Listan med program i listan Anpassa skapas när du installerar Allt-i-ett-programmet. Du kan ha upp till 50 program
i den här listan. Du kan lägga till, ta bort och ändra program i listan Anpassa.

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

3 På snabbmenyn "Sänd skannad bild till" rullar du längst ner i listan och väljer Anpassa lista. Dialogrutan
Anpassa lista öppnas och visar alla tillgängliga program.

Så här lägger du till ett program i listan:

1 Klicka på +.

2 Klicka på Bläddra för att bläddra genom listan med tillgängliga program på datorn. Klicka på programmet som
du vill lägga till i listan över tillgängliga program.

3 Klicka på OK.

4 På snabbmenyn Filtyp väljer du den filtyp som du vill skicka till det valda programmet.

5 Redigera det visade namnet om du vill. Det blir namnet som kommer att visas i snabbmenyn "Sänd skannad
bild till".

6 Klicka på OK.

Så här tar du bort ett program från listan:

1 I listan över program väljer du det program du vill ta bort.

2 Klicka på -.

3 Om du är säker klickar du på OK när du uppmanas till det. Annars klickar du på Avbryt.

Så här ändrar du ett program i listan:

1 I listan över program väljer du det program du vill ändra.

2 Klicka på Redigera.

3 Redigera det namn som ska visas på snabbmenyn "Sänd skannad bild till".

• Klicka på Bläddra för att välja en ny sökväg till programmet.

• På snabbmenyn Filtyp väljer du den filtyp som du vill skicka till programmet. Du kan bara välja en filtyp.

• Klicka på OK.

Liknande ämnen:
• ” Välja inställningen Egenskaper för Allt-i-ett-center” på sidan 51

Justera färginställningar under skanning
Du kan justera färginställningarna manuellt för att få bästa resultat.

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

3 Från Allt-i-ett-center klickar du på Förhandsgranska/Redigera för att öppna dialogrutan Skanna.

4 I dialogrutan Skanna klickar du på  för att öppna lådan Skanningsinställningar.
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5 På fliken Inställningar:

• Välj en förvald skanningsinställning som motsvarar ditt dokument.

• Om du inte är nöjd med en förinställd inställning kan du anpassa skanningsinställningarna genom att justera
färgdjupet och upplösningen. Du kan även välja ett alternativ för avrastrering om du behöver ta bort vågiga
mönster från bilder som skannats från tidskrifter och tidningar.

• Minska bakgrundsstörningen vid behov. Välj Minska bakgrundsstörning och flytta skjutreglaget för att
välja hur mycket bakgrundsstörningen ska minskas.

6 På fliken Justeringar:

• Justera ljusstyrka, kontrast och gamma (färgkorrigeringskurva). Flytta skjutreglagen för att justera nivåerna.

• Gör bilden skarpare. Flytta skjutreglaget för att ställa in skärpan i bilden.

• Spegelvänd färger. Välj Spegelvänd färger för att spegelvända färgerna på bilden. Effekten liknar ett
filmnegativ.

Liknande ämnen:
• ”Anpassa skanningsinställningarna i dialogrutan Skanna” på sidan 47

• ”Justera ljusstyrkan i en bild” på sidan 50

Anpassa skanningsinställningarna i dialogrutan Skanna
Du kan anpassa skanningsinställningarna och skapa kreativa skanningsjobb i dialogrutan Skanna.

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

3 Klicka på Förhandsgranska/Redigera för att öppna dialogrutan Skanna.

4 Klicka på  för att öppna lådan Skanningsinställningar och ändra inställningarna efter behov.
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Dialogrutan Skanna består av tre delar: fliken Inställningar, fliken Justeringar och förhandsgranskningsområdet.

Härifrån Gå till För att

Fliken Inställningar Skanningsinställningar Välja en förvald skanningsinställning i
enlighet med skanningens färg- och
dokumenttyp.

Obs! Välj Anpassa skanningsinställningar
för att anpassa skanningsinställningen
manuellt i stället för att använda en förvald
skanningsinställning.

Minska bakgrundsstörning Ta bort ojämnheter och ljusa bakgrunds-
skuggor i färgdokument.
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Härifrån Gå till För att

Fliken Justeringar Ljusstyrka Justera ljusstyrkan i den skannade bilden.

Kontrast Justera bildens ton då bilden är placerad
mot en ljus eller mörk bakgrund.

Gamma Öka eller minska färgkorrigeringskurvan.
Genom att aktivera färgkorrigering kan du
justera den mängd bläck som används på
sidan.

Suddigt/Skarpt Justera nivån för skärpa i den skannade
bilden.

Rotera bild Rotera bilden 90 grader medsols varje
gång du klickar.

Spegelvänd färger Spegelvända färgerna i bilden genom att
spegelvända RGB-data. Effekten som
skapas liknar ett negativ.

Spegelvänd Skapa en spegelvänd bild av dokumentet
eller bilden.

Standardinställningar Återställa justeringskontrollerna till fabrik-
sinställningarna.

Förhandsgranskningsområde Visa en förhandsgranskning av bilden.
Vissa inställningar i dialogrutan är inter-
aktiva, så att du snabbt kan visa
ändringarna på bilden när du justerar
inställningarna. Klicka på  för att skanna
originaldokumentet igen och visa
ändringarna i förhandsgranskningsom-
rådet.

Känslighet för autobeskärning Välja eller avmarkera Känslighet för
autobeskärning för att aktivera eller
avaktivera autobeskärningen. Justera
skjutreglaget för att justera känsligheten för
autobeskärning.

Visning med bredd, höjd och filstorlek Visa den skannade bildens mått. Välj
önskad måttenhet i snabbmenyn.

Dessa knappar finns längst upp i förhandsgranskningsområdet:

Klicka på För att

Visa eller dölja lådan Skanningsinställningar.

Uppdatera bilden i förhandsgranskningsområdet.

Starta skanning.

Liknande ämnen:
• ”Använda Allt-i-ett-center” på sidan 129
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Beskära foton med programmet
Du kan använda funktionen Auto-beskärning för att framhäva särskilda brännpunkter eller för att visa endast en viss
del av en bild.

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

3 Från dialogrutan för Allt-i-ett-center klickar du på Förhandsgranska/Redigera.

4 Välj Känslighet för auto-beskärning.

Obs! När man väljer Känslighet för auto-beskärning markeras det område som ska skannas automatiskt.

5 Om du är nöjd med den beskärda bilden klickar du på .

Om du inte är nöjd med den beskärda bilden justerar du den.

a Gör justeringar med hjälp av någon av följande metoder:

• Flytta skjutreglaget.

Obs! Skjutreglaget justerar bildens filstorlek, bredd och höjd. Om den streckade ramen verkar försvinna
har det beskärda området lagts utanför bildstorleken.

• Klicka och dra kanterna för att förstora eller förminska beskärningsområdet.

• Klicka och dra beskärningsområdet till den del av bilden du vill kopiera.

Obs! Dessa åtgärder gör att funktionen Känslighet för auto-beskärning avaktiveras.

b Klicka på  för att förhandsgranska bilden.

c Klicka på  för att skanna bilden.

Liknande ämnen:
• ”Använda Allt-i-ett-center” på sidan 129

Justera ljusstyrkan i en bild

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

3 Från Allt-i-ett-center klickar du på Förhandsgranska/Redigera för att öppna dialogrutan Skanna.

4 Klicka på  för att öppna lådan Skanningsinställningar.

5 Välj fliken Justeringar.

6 Från Ljusstyrka flyttar du reglaget för att göra bilden ljusare eller mörkare.

Liknande ämnen:
• ”Anpassa skanningsinställningarna i dialogrutan Skanna” på sidan 47

• ”Justera färginställningar under skanning” på sidan 46

Skärpa en bild

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

3 Klicka på Förhandsgranska/Redigera för att öppna dialogrutan Skanna.
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4 I dialogrutan Skanna klickar du på  för att öppna lådan Skanningsinställningar.

5 Klicka på fliken Justeringar.

6 Från Suddigt/Skarpt, flytta reglaget för att justera skärpenivån för den skannade bilden.

Liknande ämnen:
• ”Anpassa skanningsinställningarna i dialogrutan Skanna” på sidan 47

• ”Förbättra utskriftskvaliteten för foton med programvaran” på sidan 104

Välja inställningen Egenskaper för Allt-i-ett-center
När du skannar från Kontrollpanelen kan du välja mellan två alternativ:

• Du kan ange att du vill att dialogrutan Skanna ska öppna datorskärmen när du trycker på Starta färg eller Starta
svart på kontrollpanelen. Med det här alternativet kan du förhandsgranska det skannade dokumentet och sedan
justera skanningsinställningarna med Allt-i-ett-center. Mer information finns i ”Använda Allt-i-ett-center” på
sidan 129.

• Du kan ange om du vill hoppa över dialogrutan Skanna och skicka det skannade dokumentet direkt till det
program du har valt.

Så här gör du för att ändra inställningarna i Egenskaper:

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

3 Från menyraden, klicka på Lexmark Allt-i-ett-center.

4 Välj Sortera.

5 Markera eller avmarkera Visa förhandsgranskning när knappen Skanna är nedtryckt på skrivaren för att
ange det skanningsalternativ du föredrar.

• Om du markerar Visa förhandsgranskning när knappen Skanna är nedtryckt på skrivaren, öppnas
dialogrutan Skanna på datorskärmen när du trycker på Starta färg eller Starta svart på kontrollpanelen.

• Om du avmarkerar rutan, kommer det skannade dokumentet att skickas direkt till det program du har valt
när du trycker på Starta färg eller Starta svart på kontrollpanelen.

Obs! Kryssrutan Visa förhandsvisning när knappen Skanna är nedtryckt är markerad som standard.

6 Klicka på OK för att stänga dialogrutan Egenskaper när du har angett skanningsinställningarna och vill gå tillbaka
till skanningsjobbet, eller klicka på ikonen Anpassa lista om du vill redigera listan över tillgängliga program.

Klicka på  för att gå till Hjälpcentret och få mer information.

Liknande ämnen:
• ”Redigera listan Anpassa” på sidan 46

• ”Utföra skanningsjobb och liknande uppgifter” på sidan 52

Återställa Allt-i-ett-programmets inställningar till standard

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

3 Klicka på Standardinställningar.

Liknande ämnen:
• ”Använda Allt-i-ett-center” på sidan 129

• ”Anpassa skanningsinställningarna i dialogrutan Skanna” på sidan 47
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Utföra skanningsjobb och liknande uppgifter

Skanna ett dokument

1 Se till att skrivaren är ansluten till en dator och att både skrivaren och datorn är på.

2 Lägg ett originaldokument med framsidan nedåt på skannerglaset.

3 På kontrollpanelen trycker du på Skanningsläge.

4 Om skrivaren är ansluten till mer än en dator:

a Tryck på  eller  upprepade gånger tills den dator som du vill skanna till visas.

b Tryck på .

Om du angav en pinkod under konfigurationen av nätverket och denna efterfrågas:
1 Ange pinkoden med hjälp av knappsatsen.

2 Tryck på .

5 Vänta tills skrivaren är klar med nedladdningen av listan för skanningsprogram.

6 Tryck på  eller  upprepade gånger tills den destination som du vill skanna till visas.

7 Tryck på Starta färg eller Starta svart.

Obs! Om du använder ett operativsystem för Mac kan du behöva klicka på Skanna i skanningsdialogen på
datorn.

8 Om du vill spara den skannade bilden kan du i programmet klicka på Arkiv  Spara som.

9 Ange filnamn, format och den plats där du vill spara den skannade bilden.

10 Klicka på Spara.

Liknande ämnen:
• ”Lägga originaldokument på skannerglaset” på sidan 33

• ”Använda kontrollpanelen” på sidan 110

• ”Förstå skrivarens delar” på sidan 107

Skanna flera sidor med skannerglaset

1 Lägg originaldokumentet med textsidan nedåt på skannerglaset.

2 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.
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3 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

4 Välj Fråga efter flera sidor.

5 Klicka på Skanna.

6 Skriv in ett filnamn för skanningsjobbet i dialogrutan Spara.

7 Välj en destination för de skannade objekten på snabbmenyn Var.

8 På snabbmenyn "Format för" väljer du en filtyp.

9 Klicka på Spara.

10 Vid frågan, placera nästa dokument på skannerglaset och klicka sedan på Skanna i dialogrutan. Upprepa detta
för alla sidor som du vill skanna.

11 Klicka på Utfört när alla objekt har skannats.

Anmärkningar:

• Du kan även välja Uppmaning att ge varje sida ett namn om du vill spara varje skannat objekt med ett annat
filnamn. Annars får de skannade bilderna det filnamn du har angivit och numreras därefter.

• Om ett skanningsjobb sparas som PDF visas dialogrutan Spara endast en gång. Alla skannade sidor sparas i
en enda fil eftersom PDF-formatet hanterar dokument med flera sidor.

Liknande ämnen:
• ”Lägga originaldokument på skannerglaset” på sidan 33

Skanna ett textdokument

1 Se till att skrivaren är ansluten till en dator och att både skrivaren och datorn är på.

2 Lägg originaldokumentet med textsidan nedåt på skannerglaset.

3 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

4 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

5 På menyn "Vad är det som skannas?" väljer du Svart text.

6 Justera inställningarna efter behov.

7 Klicka på Skanna.

Liknande ämnen:
• ”Lägga originaldokument på skannerglaset” på sidan 33

Skanna ett dokument med text och grafik

1 Se till att skrivaren är ansluten till en dator och att både skrivaren och datorn är på.

2 Lägg originaldokumentet med textsidan nedåt på skannerglaset.

3 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

4 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

5 På menyn "Vad är det som skannas?" väljer du Blandad grafik och text.

Skanna

53



6 Justera inställningarna efter behov.

7 Klicka på Skanna.

Liknande ämnen:
• ”Lägga originaldokument på skannerglaset” på sidan 33

Skanna ett objekt för visning på webbsida

1 Se till att skrivaren är ansluten till en dator och att både skrivaren och datorn är på.

2 Lägg originaldokumentet med textsidan nedåt på skannerglaset.

3 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

4 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

5 På snabbmenyn "Hur ska den skannade bilden användas?" väljer du Visa på skärm/webbsida.

6 Justera inställningarna efter behov.

7 Klicka på Skanna.

Liknande ämnen:
• ”Lägga originaldokument på skannerglaset” på sidan 33

Skanna bilder att redigera

1 Se till att skrivaren är ansluten till en dator och att både skrivaren och datorn är på.

2 Lägg originalbilden med bildsidan nedåt på skannerglaset.

3 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

4 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

5 På menyn "Vad skannas?" väljer du Foto eller Tidskrift eller tidning.

6 På snabbmenyn "Hur ska skanningen användas?" väljer du För att skrivas ut eller För att visas på en
bildskärm/webbsida.

7 På snabbmenyn "Sänd skannad bild till" väljer du en målmapp eller ett program för det skannade fotografiet.

8 Välj Fråga efter flera sidor om du har flera fotografier att skanna.

9 Klicka på Förhandsgranska/Redigera  för att öppna dialogrutan Skanna och justera inställningarna.

Från fliken Inställningar kan du välja en förvald skanningsinställning, avrastrera tidskrift eller tidning och minska
bakgrundsstörningar.

Från fliken Justeringar kan du anpassa inställningarna efter behov.

10 Beskär fotot om det behövs. För mer information kan du se ”Beskära foton med programmet” på sidan 50.

11 Klicka på .

Liknande ämnen:
• ”Lägga originaldokument på skannerglaset” på sidan 33
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Skanna en del av en bild
Du kan välja att skanna vissa delar av en bild eller ett dokument med hjälp av beskärningsfunktionen i dialogrutan
Skanna. Det här alternativet passar bra för skanning av logotyper, delar av tidskrifter eller fotografier.

1 Se till att skrivaren är ansluten till en dator och att både skrivaren och datorn är på.

2 Lägg originaldokumentet eller bilden med text- eller bildsidan nedåt på skannerglaset.

3 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

4 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

5 Klicka på Förhandsgranska/Redigera.

6 Klicka i dokumentet eller bilden i förhandsgranskningsområdet.

7 Dra kanterna på beskärningsområdet för att markera den del av bilden som du vill skanna.

Obs! Dra kanterna på den streckade ramen för att förstora eller förminska beskärningsområdet.

8 Klicka på .

9 Klicka på . Endast det valda beskurna området sparas eller skickas till ett program.

Liknande ämnen:
• ”Lägga originaldokument på skannerglaset” på sidan 33

Skanna tydliga bilder från tidskrifter eller tidningar
Avrastrering hjälper till att ta bort vågiga mönster från bilder som skannats från tidskrifter och tidningar.

1 Se till att skrivaren är ansluten till en dator, och att både skrivaren och datorn är på.

2 Lägg ett originaldokument med framsidan nedåt på skannerglaset i det nedre, högra hörnet.

3 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

4 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

5 På menyn ”Vad är det som skannas?” väljer du Tidskrift eller tidning.

6 Klicka på Förhandsvisa/Redigera.

7 Klicka på  för att öppna lådan Skanningsinställningar.

8 På snabbmenyn Avrastrera på fliken Inställningar väljer du Tidskrift eller Tidning.

9 Klicka på .

Liknande ämnen:
• ”Lägga originaldokument på skannerglaset” på sidan 33

Skanna text för redigering
Använd programfunktionen OCR (Optical Character Recognition) för att skanna ett dokument och skapa text som
du kan redigera med ett ordbehandlingsprogram.

Obs! Den här funktionen fungerar endast om du har ABBYY FineReader 5 SprintX installerat.

1 Lägg originaldokumentet med textsidan nedåt på skannerglaset.

2 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.
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3 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

4 På menyn ”Vad är det som skannas?” väljer du en annan dokumenttyp än Foto.

5 På snabbmenyn "Hur ska den skannade bilden användas?" väljer du Redigera (OCR).

6 Från menyn "Sänd skannad bild till" väljer du ett ordbehandlingsprogram som ska användas för redigering.

7 Klicka på Skanna.

8 Öppna det skannade dokumentet från ordbehandlingsprogrammet för att förhandsgranska och redigera.

9 Redigera och spara dokumentet.

Liknande ämnen:
• ”Lägga originaldokument på skannerglaset” på sidan 33

Skanna dokument eller bilder att skicka med e-post
När du vill skanna ett nytt objekt och skicka det via e-post:

1 Lägg originaldokumentet med textsidan nedåt på skannerglaset.

2 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

3 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

4 På menyn ”Vad är det som skannas?” väljer du en annan dokumenttyp än Foto.

5 På menyn "Hur ska den skannade bilden användas?" väljer du Visa på skärm/webbsida.

6 På menyn "Sänd skannad bild till" väljer du ett program.

7 Klicka på Skanna.

8 Hämta den skannade bilden från programmet och skicka den via e-post som en bilaga.

Liknande ämnen:
• ”Lägga originaldokument på skannerglaset” på sidan 33

Spara en skannad bild

1 Se till att skrivaren är ansluten till en dator och att både skrivaren och datorn är på.

2 Lägg originaldokumentet med textsidan nedåt på skannerglaset.

3 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

4 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

5 På snabbmenyn ”Sänd skannad bild till” väljer du det program där du vill spara den skannade bilden.

6 Justera inställningarna efter behov.

7 Klicka på Skanna.

Den skannade bilden öppnas i det program som angetts.

8 I programmet klickar du på Arkiv  Spara som.

9 Ange filnamn, format och den plats där du vill spara den skannade bilden.

10 Klicka på Spara.
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Liknande ämnen:
• ”Lägga originaldokument på skannerglaset” på sidan 33

Avbryta ett skanningsjobb
Avbryta en skanning med hjälp av kontrollpanelen:

1 Tryck på .

Skanningen stannar och skanningsraden återgår till sitt ursprungsläge.

2 Tryck på  för att stänga av skrivaren.

Avbryta en skanning med hjälp av programmet:

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

3 Klicka på Avbryt i dialogrutan Förlopp.

Liknande ämnen:
• ”Använda kontrollpanelen” på sidan 110

Skanna över ett nätverk

Ställa in en skrivare för skanning
Tilldela datorn ett namn

Du kan tilldela datorn ett namn när du installerar skrivarprogrammet för första gången. Välj det här namnet när du
skannar ett objekt på nätverksskrivaren och vill skicka den skannade bilden till datorn. Namnet på datorn kan ändras
om så behövs.

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

3 Från den här menyn väljer du Avancerat  Nätverksskanningsinställningar.

4 I fältet Datorns namn anger du datorns namn.

5 Klicka på Spara.

Liknande ämnen:
• ”Ställa in en PIN-kod för ”skanning till nätverk”” på sidan 57

Ställa in en PIN-kod för ”skanning till nätverk”

Genom att tilldela en PIN-kod för ”skanning till nätverk” kan du kontrollera de skannade objekt som skickas till din
dator. Du kan tilldela en PIN-kod för ”skanning till nätverk” när du installerar skrivarprogrammet för första gången.
Du kan också ändra den när det behövs.

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

3 På den här menyn väljer du Avancerat  Nätverksskanningsinställningar.

4 Markera kryssrutan för att ange en PIN-kod.
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5 Ange en PIN-kod med fyra siffror. Använd en kombination av siffror från 1-9.

6 Klicka på Spara.

Liknande ämnen:
• ”Tilldela datorn ett namn” på sidan 57

Välja skrivare som kan skanna till datorn

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

3 I menyn väljer du Avancerat Åtkomst till nätverksskanning.

Dialogrutan Åtkomst till nätverksskanning visas.

4 Tryck på + för att leta efter skrivare som är anslutna till det lokala subnätet.

Dialogrutan Allt-i-ett-val för nätverk visas.

5 I sökfältet anger du skrivarserverns IP-adress. Kontakta nätverksadministratören om du vill ha hjälp med att hitta
IP-adressen för skrivarservern.

Om du vill begränsa sökningen till ett visst subnät anger du skrivarserverns IP-adress och subnätmasken i CIDR-
notationen.

6 På tangentbordet trycker du på retur.

7 I dialogrutan Allt-i-ett-val för nätverk väljer du skrivaren som du vill skanna till datorn.

8 Klicka på Välj.

9 Upprepa steg 4 till steg 8 för varje skrivare som du vill skanna till datorn.

10 När du är klar klickar du på Utfört.

Obs! Om du vill ta bort en skrivare från listan väljer du skrivaren och klickar sedan på —.

Skanna till en dator via ett nätverk
Se till att:

• Skrivaren är ansluten till nätverket via en skrivarserver och att skrivaren och datorn som tar emot skanningen
är på.

• Skrivaren är konfigurerad för att skanna via ett nätverk (direkt IP-utskrift).

1 Lägg ett originaldokument med textsidan nedåt på skannerglaset.

2 På kontrollpanelen trycker du på läget Skanna.

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills datorn du vill skanna till är markerad.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad skanningsdestination visas.

6 Tryck på Starta färg eller Starta svartvitt.

Liknande ämnen:
• ”Ställa in en skrivare för skanning” på sidan 57
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Faxa

Var försiktig! Använd inte faxen under åskväder. Installera inte den här produkten och gör inga elektriska
anslutningar eller kabelanslutningar, t.ex. av strömsladd eller telefon, under åskväder.

Komma igång

Välja en faxanslutning
Du kan ansluta skrivaren med utrustning som en telefon, en telefonsvarare eller ett datormodem. Om det uppstår
problem kan du se ämnena som anges under ”Felsökning vid installation” i kapitlet ”Felsökning”.

Anmärkningar:

• Skrivaren är en analog enhet som fungerar bäst när den är ansluten direkt till vägguttaget.

• Andra enheter (t.ex. telefon eller telefonsvarare) kan anslutas så att de går igenom skrivaren, enligt
beskrivningen i installationsanvisningarna.

• Om du vill ha en digital anslutning, som ISDN, DSL eller ADSL, krävs en enhet från tredje part, t.ex. ett DSL-
filter. Om du vill ha mer information kan du se ”Använda en digital telefontjänst” på sidan 68.

Du behöver inte ansluta skrivaren till en dator, men du måste ansluta den till en telefonlinje för att skicka och ta emot
fax.

Du kan ansluta skrivaren till annan utrustning. Se följande tabell för att avgöra det bästa sättet att installera skrivaren.

Utrustning Fördelar Se detta avsnitt

• Skrivaren

• En telefonsladd

• Ett telefonjack

• Använda faxlinjen som en vanlig telefon-
linje.

• Skicka och ta emot fax utan att använda
en dator.

Om du vill ha mer information kan du se
”Ansluta direkt till ett vägguttag för telefon”
på sidan 63.

• Skrivaren

• En telefonsvarare

• Två telefonsladdar

• Ett telefonjack

• Använda faxlinjen som en vanlig telefon-
linje.

• Skicka och ta emot fax utan att använda
en dator.

• Ta emot inkommande röstmeddelanden.

Om du vill ha mer information kan du se
”Ansluta till en telefonsvarare” på
sidan 65.

• Skrivaren

• Ett datormodem

• Två telefonsladdar

• Ett telefonjack

• Använda faxlinjen som en vanlig telefon-
linje.

• Skicka och ta emot fax utan att använda
en dator.

• Skicka fax med datorn.

Om du vill ha mer information kan du se
”Ansluta till en dator med ett modem” på
sidan 67.
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Använda en RJ11-adapter

Land/region

• Storbritannien och Nordirland

• Irland

• Finland

• Norge

• Danmark

• Italien

• Sverige

• Nederländerna

• Frankrike

• Portugal

Om du vill ansluta skrivaren till en telefonsvarare eller annan telekommunikationsutrustning använder du
telefonlinjeadaptern som finns med i kartongen till skrivaren.

1 Anslut ena änden av telefonsladden till Line-porten  på skrivaren.

2 Anslut adaptern till telefonlinjen som medföljde skrivaren.

Obs! Den brittiska adaptern visas. Din adapter kan se annorlunda ut men kommer att passa till telefonuttaget
som används i ditt land.

3 Anslut telekommunikationsutrustningens telefonlinje till adapterns vänstra uttag.

Om telekommunikationsutrustningen använder en telefonlinje av amerikansk typ (RJ11) följer du dessa steg för att
ansluta utrustningen:

1 Ta bort skyddspluggen från EXT-porten på skrivarens baksida.
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Obs! När du har tagit bort den här pluggen fungerar inte någon lands- eller regionsspecifik utrustning som du
ansluter till skrivaren med en adapter ordentligt.

2 Anslut telekommunikationsutrustningen direkt till EXT-porten på skrivarens baksida.

Varning: Vidrör inte kablarna eller skrivaren i det område som visas medan du skickar eller tar emot ett fax.

Land/region

• Saudiarabien

• Förenade Arabemiraten

• Egypten

• Bulgarien

• Tjeckien

• Belgien

• Australien

• Sydafrika

• Grekland

• Israel

• Ungern

• Polen

• Rumänien

• Ryssland

• Slovenien

• Spanien

• Turkiet

Om du vill ansluta en telefonsvarare eller annan telekommunikationsutrustning till skrivaren:

1 Ta bort pluggen från skrivarens baksida.

Obs! När du har tagit bort den här pluggen fungerar inte någon lands- eller regionsspecifik utrustning som du
ansluter till skrivaren med en adapter ordentligt.
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2 Anslut telekommunikationsutrustningen direkt till EXT-porten på skrivarens baksida.

Varning: Vidrör inte kablarna eller skrivaren i det område som visas medan du skickar eller tar emot ett fax.

Land/region

• Tyskland

• Österrike

• Schweiz

En plugg har installerats i skrivarens EXT-port. Den här pluggen krävs för att skrivaren ska fungera ordentligt.

Obs! Ta inte bort pluggen. Om du tar bort den kan det hända att andra telekommunikationsenheter i hemmet (t.ex.
telefoner eller telefonsvarare) inte fungerar.
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Ansluta direkt till ett vägguttag för telefon
Anslut skrivaren direkt till ett vägguttag för telefon för att göra kopior eller skicka och ta emot fax utan att använda
en dator.

1 Se till att du har en telefonsladd och ett vägguttag för telefon.

2 Anslut ena änden av telefonsladden till skrivarens LINE-port .

3 Anslut den andra änden av telefonsladden till ett aktivt vägguttag för telefon.

Ansluta direkt till ett vägguttag för telefon i Tyskland
Anslut skrivaren direkt till ett vägguttag för telefon för att skicka och ta emot fax utan att använda datorn.

1 Se till att du har en telefonsladd (medföljer produkten) och ett vägguttag för telefon.

2 Anslut ena änden av telefonsladden till skrivarens LINE-port .

3 Anslut den andra änden av telefonsladden till N-uttaget i ett aktivt vägguttag för telefon.

Faxa

63



4 Om du vill använda samma linje för både fax- och telefonkommunikation ansluter du en telefonsladd till (medföljer
inte) mellan telefonen och F-uttaget i ett aktivt vägguttag för telefon.

5 Om du vill använda samma linje för att spela in meddelanden på telefonsvararen ansluter du en telefonsladd till
(medföljer inte) mellan telefonsvararen och det andra N-uttaget i det aktiva vägguttaget för telefon.

Ansluta till en telefon
Anslut en telefon till skrivaren för att använda faxlinjen som en normal telefonlinje. Installera sedan skrivaren där
telefonen finns för att göra kopior eller skicka och ta emot fax utan att använda en dator.

Obs! Installationen kan variera i olika länder. Om du vill ha mer information om hur du ansluter skrivaren till
telekommunikationsutrustning kan du se det relaterade ämnet ”Använda en RJ11-adapter”.

1 Se till att du har följande:

• En telefon

• Två telefonsladdar

• Ett telefonjack
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2 Anslut en telefonsladd till skrivarens LINE-port  och koppla sedan in den i ett aktivt telefonjack.

3 Ta bort skyddspluggen från skrivarens EXT-port .

4 Anslut den andra telefonsladden till en telefon och koppla sedan in den i skrivarens EXT-port .

Liknande ämnen:
• ”Använda en RJ11-adapter” på sidan 60

Ansluta till en telefonsvarare
Anslut en telefonsvarare till skrivaren för att ta emot både inkommande röstmeddelanden och fax.
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Obs! Installationen kan variera i olika länder. Om du vill ha mer information om hur du ansluter skrivaren till
telekommunikationsutrustning kan du se det relaterade ämnet ”Använda en RJ11-adapter”.

1 Se till att du har följande:

• En telefon

• En telefonsvarare

• Tre telefonsladdar

• Ett telefonjack

2 Anslut en telefonsladd till skrivarens LINE-port  och koppla sedan in den i ett aktivt telefonjack.

3 Ta bort skyddspluggen från skrivarens EXT-port .

4 Anslut en andra telefonsladd från telefonen till telefonsvararen.
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5 Anslut en tredje telefonsladd från telefonsvararen till skrivarens EXT-port .

Liknande ämnen:
• ”Använda en RJ11-adapter” på sidan 60

Ansluta till en dator med ett modem
Anslut skrivaren till en dator med modem för att skicka fax från ett program.

Obs! Installationen kan variera i olika länder. Om du vill ha mer information om hur du ansluter skrivaren till
telekommunikationsutrustning kan du se det relaterade ämnet ”Använda en RJ11-adapter”.

1 Se till att du har följande:

• En telefon

• En dator med modem

• Två telefonsladdar

• Ett telefonjack

2 Anslut en telefonsladd till skrivarens LINE-port  och koppla sedan in den i ett aktivt vägguttag för telefon.
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3 Ta bort skyddspluggen från skrivarens EXT-port .

4 Anslut en andra telefonsladd från datorns modem till skrivarens EXT-port .

Liknande ämnen:
• ”Använda en RJ11-adapter” på sidan 60

Använda en digital telefontjänst
Faxmodemet är en analog enhet. Vissa enheter kan anslutas till skrivaren så att digitala telefontjänster kan
användas.

• Om du använder en ISDN-telefontjänst ansluter du skrivaren till en analog telefonport (en R-gränssnittsport) på
en ISDN-terminaladapter. Om du vill ha mer information och om du vill beställa en R-gränssnittsport kontaktar
du ISDN-leverantören.

• Om du använder DSL ansluter du ett DSL-filter eller en DSL-router som har stöd för analog användning. Om du
vill ha mer information kontaktar du DSL-leverantören.

• Om du använder en telefonväxeltjänst ser du till att ansluta till en analog anslutning på telefonväxeln. Om det
inte finns någon bör du överväga att installera en analog telefonlinje för faxen. Om du vill ha mer information om
hur du faxar vid användning av en telefonväxeltjänst kan du se det relaterade ämnet ”Installera en fax bakom
en telefonväxel”.

Liknande ämnen:
• ”Installera en fax bakom en telefonväxel” på sidan 79
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Fylla på papper

1 Se till så att:

• Du använder papper som är avsett för bläckstråleskrivare.

• Om du använder fotopapper, glansigt papper eller tjockt, matt papper fyller du på det med den glansiga eller
den utskrivbara sidan vänd mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet om du är osäker på vilken
sida som är den utskrivbara.)

• Papperet inte är använt eller skadat.

• Du läser de medföljande instruktionerna om du använder specialpapper.

• Du inte trycker in papperet i skrivaren.

2 Innan du fyller på med papper första gången, skjuter du pappersstödet mot pappersfackets sidor. Du kan fylla
på upp till:

• 100 ark vanligt papper

• 25 ark tjockt, matt papper

• 25 ark fotopapper

• 25 ark glansigt papper

Obs! Det tar längre tid för foton att torka. Ta bort varje foto när det matas ut och låt det torka så undviker du att
bläcket smetas ut.

3 Papperet läggs vertikalt i mitten av pappersfacket. Justera pappersstödet så att det vilar mot papperets kant.

Obs! Du kan undvika pappersstopp genom att se till att papperet inte bucklas när pappersstöden justeras.

Liknande ämnen:
• ”Använda den automatiska papperstypssensorn” på sidan 17

Lägga originaldokument på skannerglaset
Du kan skanna och sedan skriva ut foton, textdokument, tidningsartiklar, tidningar och andra publikationer. Du kan
skanna ett dokument för att sedan faxa det.
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Obs! Det största skanningsområdet för skannerglaset är 216 x 297 mm.

1 Öppna dokumentlocket.

2 Placera originaldokumentet eller objektet med framsidan nedåt på skannerglaset i det nedre högra hörnet.

Obs! Foton ska läggas i enligt bilden ovan.

3 Stäng dokumentlocket för att undvika mörka kanter på den skannade bilden.

Liknande ämnen:
• ”Förstå skrivarens delar” på sidan 107
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Fylla på originaldokument i den automatiska dokumentmataren
Du kan fylla på upp till 25 ark av ett originaldokument i facket på den automatiska dokumentmataren som du vill
skanna, kopiera eller faxa. Du kan lägga i papper i storlekarna A4, US Letter eller Legal i den automatiska
dokumentmataren.

1 Lägg i ett originaldokument med textsidan upppåt i facket på den automatiska dokumentmataren.

Obs! Lägg inte i vykort, foton, små bilder eller tunt material (till exempel tidningsurklipp) i den automatiska
dokumentmataren. Placera i stället dessa objekt på skannerglaset.

2 Justera pappersstödet på facket på den automatiska dokumentmataren mot papperets kanter.

Papperskapacitet för den automatiska dokumentmataren

Fyll på upp till Kontrollera att

25 ark:

• US Letter-papper

• A4-papper

• Legal-papper

• Dokumentet läggs i med textsidan uppåt.

• Pappersstödet ligger mot papperets kant.
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Fyll på upp till Kontrollera att

25 ark:

• Anpassad pappersstorlek

• Hålat papper

• Kopieringspapper med förstärkt kant

• Förtryckta formulär

• Brevpapper

• Dokumentet läggs i med textsidan uppåt

• Pappersstödet ligger mot papperets kant.

• Pappersstorleken ryms inom följande mått:

Bredd:

– 210,0 mm - 215,9 mm

– 8,27 tum - 8,5 tum

Längd:

– 279,4 mm - 355,6 mm

– 11,0 tum - 14,0 tum

• Du låter förtryckta media torka ordentligt innan det fylls på i facket
på den automatiska dokumentmataren.

• Du inte använder papper som är tryckt med metalliska bläckpar-
tiklar.

• Du undviker relieftryck.

Liknande ämnen:
• ”Förstå skrivarens delar” på sidan 107
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Skicka ett fax

Ange ett faxnummer

1 På kontrollpanelen trycker du på läget Faxläge.

2 Ange ett faxnummer med hjälp av:

Textrutan Ange ett faxnummer med hjälp av knappsatsen.

Anmärkningar:

• Du kan infoga ett visitkortsnummer som en del av faxnumret.

• Ange maximalt 64 siffror i ett faxnummer som kan innehålla
symbolerna * eller #.

• Tryck på Ring upp igen/Pausa för att infoga en paus på tre
sekunder i numret som anges för att vänta på en utgående
linje eller navigera genom ett automatiserat svarssystem.

Snabbuppringning eller Gruppuppringning a Tryck på Telefonbok.

b Ange nummer för snabbuppringning och/eller gruppupp-
ringning.

• Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskat snabb-
eller gruppuppringningsnummer visas.

• Använd knappsatsen för att ange numret för snabbupp-
ringningsposten (1–89) eller gruppuppringningsposten
(90–99).

Anmärkningar:

• För anvisningar om hur du lägger till snabbuppringnings-
eller gruppuppringningsnummer med datorn kan du se ”
Ställa in snabbuppringning med datorn” på sidan 78.

• För anvisningar om hur du lägger till snabbuppringnings-
eller gruppuppringningsnummer med kontrollpanelen kan
du se ”Använda telefonboken på kontrollpanelen” på
sidan 78.

3 Om du vill skicka ett fax till flera faxnummer (broadcast-fax):

a Tryck på .

b Upprepa inmatningen av faxnummer, med valfri kombination av ovanstående metoder tills högst 30
faxnummer har angetts.

Skicka ett fax med hjälp av kontrollpanelen
Se till att skrivaren är på.

1 Lägg ett originaldokument med framsidan nedåt på skannerglaset.

2 På kontrollpanelen trycker du på läget Faxläge.
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3 Ange ett faxnummer med hjälp av:

Textrutan Ange ett faxnummer med hjälp av knappsatsen.

Anmärkningar:

• Du kan infoga ett visitkortsnummer som en del av faxnumret.

• Ett faxnummer kan innehålla upp till 64 siffror, komman,
punkter och/eller dessa symboler: * #.

• Tryck på Ring upp igen/Pausa för att infoga en paus på tre
sekunder i numret som anges för att vänta på en utgående
linje eller navigera genom ett automatiserat svarssystem.

Snabbuppringning eller Gruppuppringning a Tryck på Telefonbok.

b Ange nummer för snabbuppringning och/eller gruppupp-
ringning.

• Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskat snabb-
eller gruppuppringningsnummer visas.

• Använd knappsatsen för att ange numret för snabbupp-
ringningsposten (1–89) eller gruppuppringningsposten
(90–99).

Anmärkningar:

• För anvisningar om hur du lägger till snabbuppringnings-
eller gruppuppringningsnummer med datorn kan du se ”
Ställa in snabbuppringning med datorn” på sidan 78.

• För anvisningar om hur du lägger till snabbuppringnings-
eller gruppuppringningsnummer med kontrollpanelen kan
du se ”Använda telefonboken på kontrollpanelen” på
sidan 78.

4 Om du vill skicka ett fax till flera faxnummer (broadcast-fax):

a Tryck på .

b Lägg till faxnummer för gruppen, och tryck på  tills alla har lagts till, maximalt antal är 30.

5 Tryck på Starta färg eller Starta svart.

Liknande ämnen:
• ”Ange ett faxnummer” på sidan 73

• ”Använda telefonboken på kontrollpanelen” på sidan 78

Skicka ett broadcast-fax vid en schemalagd tidpunkt
Du kan skicka ett fax till en grupp faxnummer vid en tidpunkt som du anger.

1 Lägg ett originaldokument med framsidan nedåt på skannerglaset.

2 På kontrollpanelen trycker du på Faxläge.

3 Tryck på .

4 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Fördröja fax visas.

5 Tryck på .
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6 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Fördröj tills visas.

7 Tryck på .

8 Ange vid vilken tidpunkt du vill att faxet ska skickas.

9 Tryck på .

10 Om skrivaren inte är inställd på 24-timmarsläge trycker du på  eller  upprepade gånger för att välja AM eller

PM, och klicka sedan på  för att spara inställningarna.

11 Ange ett faxnummer eller tryck på Telefonbok för att välja ett nummer från snabbuppringnings- eller
gruppuppringningslistan. Om du vill ha mer information kan du se ”Ange ett faxnummer” på sidan 73.

12 Lägg till fler faxnummer vid behov, och tryck på  tills alla har lagts till, maximalt antal är 30.

13 Tryck på Starta färg eller Starta svart.

Obs! Vid den angivna tiden ringer faxprogrammet upp numren och faxet skickas till samtliga angivna faxnummer.
Om faxöverföringen misslyckas till något av numren på broadcast-listan kommer de nummer som inte fungerade att
ringas upp igen.

Skicka ett fax samtidigt som du lyssnar på ett samtal (Ringa upp med luren
på)
Den manuella uppringningsfunktionen gör det möjligt att ringa upp ett telefonnummer och lyssna via en högtalare
på skrivaren. Detta är användbart när du måste navigera via ett automatiserat svarssystem eller ange ett
visitkortsnummer innan du skickar faxet.

1 På kontrollpanelen trycker du på läget Faxa.

2 Tryck på .

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Ringa upp med luren på visas och tryck sedan på . Nu kan
du höra telefonlinjens uppringningston.

4 Ange ett faxnummer. Om du vill ha mer information kan du se det relaterade ämnet ”Ange ett faxnummer”.

Obs! Tryck på knappsatsens siffror om du vill använda ett automatiserat svarssystem.

5 Tryck på Starta färg eller Starta svartvitt.

Ta emot ett fax

Ta emot ett fax automatiskt

1 Se till att skrivaren är på och att den är ansluten till en fungerande telefonlinje.

2 Kontrollera att autosvar är på. Om du vill ha mer information kan du se ”Ställa in autosvar på På” på
sidan 77.

Obs! En indikator, som liknar en telefonlur med ordet FAX under, visas i skärmens övre vänstra hörn när autosvar
är på.

3 Ställ in antal gånger telefonen ska ringa innan skrivaren automatiskt tar emot fax. För att göra denna inställning
kan du se ”Ställa in antalet signaler innan fax tas emot automatiskt” på sidan 80.
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Ta emot fax med en telefonsvarare

Obs! Du måste installera utrustningen på det sätt som visas i det relaterade ämnet ”Ansluta till en telefonsvarare”
på sidan 65.

Så här tar du emot fax om en telefonsvarare är ansluten till skrivaren:

1 Kontrollera att lampan för Autosvar lyser.

2 Kontrollera att du har ställt in antal gånger telefonen ska ringa innan den ska ta emot ett fax automatiskt. Om
du vill ha mer information kan du se ”Ställa in antalet signaler innan fax tas emot automatiskt” på sidan 80.

När en telefonsignal känns av besvarar telefonsvararen samtalet.

• Om skrivaren känner av ett fax tar den emot faxet och kopplar ifrån telefonsvararen.

• Om skrivaren inte känner av ett fax tar telefonsvararen emot samtalet.

3 Ställ in telefonsvararen så att den svarar på inkommande samtal innan skrivaren gör det.

Om du till exempel ställer in telefonsvararen så att den svarar efter tre signaler, ställer du in skrivaren så att den
svarar efter fem signaler.

Ta emot ett fax manuellt

1 Kontrollera att lampan för Autosvar inte lyser.

2 Så här tar du emot faxet om du inte har angivit en manuell svarskod:

• Tryck på Starta färg eller Starta svart.

eller

• Tryck på * 9 * på telefonen när du svarar och hör faxtoner.

3 Du tar emot ett fax om du har angivit en manuell svarskod genom att ange koden på telefonen när du lyft luren
och hör faxtoner.

Obs! Om du vill veta mer om hur man ställer in en manuell svarskod kan du se relaterat ämne ”Ange en manuell
svarskod”.

4 Lägg på luren. Skrivaren tar emot faxet.

Ta emot ett dubbelsidigt fax
Skrivaren har en inbyggd enhet för dubbelsidig utskrift som gör att du kan skriva ut mottagna fax på båda sidorna
av papperet.

Obs! Till dubbelsidig utskrift kan du endast använda vanligt papper i storleken Letter eller A4.

1 På kontrollpanelen trycker du på .

Lampan  tänds.

2 Tryck på Faxläge.

3 Tryck på .

4 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Faxinställning visas.

5 Tryck på .

6 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Faxutskrift visas.

7 Tryck på 
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8 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Dubbelsidiga fax visas.

9 Tryck på .

10 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Alltid visas.

11 Tryck på  för att spara och stänga.

Dina fax skrivs nu ut på båda sidor av papperet.

Ställa in autosvar på På

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series verktyg för faxinställningar .

3 I dialogrutan för verktyget för faxinställningar trycker du på fliken Ta emot .

4 I snabbmenyn Autosvar väljer du På.

5 Klicka på Spara inställningar.

Lampan för Autosvar på kontrollpanelen tänds. När det antal signaler som du anger upptäcks tar skrivaren
automatiskt emot det inkommande faxet.

Använda nummerpresentation från kontrollpanelen
Nummerpresentation är en tjänst som en del telefonbolag tillhandahåller och som identifierar telefonnumret eller
namnet på den person som ringer. Om du prenumererar på tjänsten fungerar den med skrivaren. När du tar emot
ett fax visas telefonnumret eller namnet på den person som skickar faxet på displayen.

Anmärkningar:

• Nummerpresentation är endast tillgängligt i vissa länder och regioner.

• Antalet mönster beror på lands- eller regionsinställningen och endast de mönster som gäller för det valda landet
eller den valda regionen visas.

Skrivaren stöder två mönster för nummerpresentation: mönster 1 (FSK) och mönster 2 (DTMF). Beroende på vilket
land eller vilken region du är bosatt i och vilket telekommunikationsföretag du är kund hos, kan du behöva ändra
mönstret för att visa information om uppringaren.

1 Tryck på Inställningar på kontrollpanelen.

2 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Enhetsinställningar visas.

3 Tryck på .

4 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Nummerpresentationsmönster visas.

5 Tryck på .

6 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad inställning visas.

7 Tryck på  om du vill spara inställningen.
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Anpassa uppringningsinställningar

Använda telefonboken på kontrollpanelen
Telefonboken på kontrollpanelen är en katalog med snabbuppringningsposter (1–89) och gruppuppringningsposter
(90–99).

Så här öppnar du en telefonbokspost:

1 På kontrollpanelen trycker du på läget Telefonbok.

2 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad post visas.

eller

använd knappsatsen för att ange numret för snabbuppringningsposten eller gruppuppringningsposten.

Så här öppnar du telefonboksmenyn:

1 På kontrollpanelen trycker du på Faxläge.

2 Tryck på .

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Telefonbok visas.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad inställning visas.

6 Tryck på och följ anvisningarna på displayen.

Använd det här för att

Visa Visa poster i telefonboken.

Lägg till Skapa en ny snabbuppringnings- eller gruppuppringningspost.

Ta bort Ta bort en snabbuppringnings- eller gruppuppringningspost.

Ändra Redigera en snabbuppringnings- eller gruppuppringningspost.

Skriv ut Skriva ut alla snabbuppringnings- och gruppuppringningsposter i telefonboken.

Obs! För anvisningar om hur du lägger till snabbuppringnings- eller gruppuppringningsposter i telefonboken med
datorn kan du se ” Ställa in snabbuppringning med datorn” på sidan 78.

Ställa in snabbuppringning med datorn

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på ikonen Verktyg för faxinställningar.

3 Välj fliken Snabbuppringning.

4 Klicka på + för att ange kontaktnamn och faxnummer på flikarna Individer eller Grupper.

Obs! Om du vill radera en post i listan Snabbuppringning, markerar du posten och klickar sedan på -.

5 Klicka på Spara inställningar.
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Lägga till kontakter från adressboken

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på ikonen Verktyg för faxinställningar.

3 Välj fliken Snabbuppringning.

4 Klicka på .

5 I adressboken klickar och drar du den kontakt du vill lägga till i skrivarens snabbuppringningslista.

Obs! Endast faxnummer som angivits i adressbokskontakten visas i snabbuppringningslistan. Om det finns fler
än ett faxnummer för en kontakt skapar programmet automatiskt separata poster.

6 Klicka på Spara inställningar.

Ställa in ett uppringningsprefix
Du kan lägga till ett prefix med upp till åtta tecken i början på varje nummer som rings. Tecknen kan vara siffror,
komman och/eller symbolerna * och #.

1 På kontrollpanelen trycker du på Faxläge.

2 Tryck på .

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Faxinställningar visas.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Ringa och svara visas.

6 Tryck på .

7 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Uppringningsprefix visas.

8 Tryck på .

9 Om du vill ändra inställningen trycker du på  eller  upprepade gånger tills Skapa visas.

10 Tryck på .

11 Ange prefixet som ska slås före varje telefonnummer.

12 Tryck på  om du vill spara inställningen.

Installera en fax bakom en telefonväxel
Om skrivaren används på ett företag eller ett kontor kan det hända att den är ansluten till en telefonväxel. Vanligtvis
när man ringer ett faxnummer väntar skrivaren tills den känner av uppringningstonen och slår sedan faxnumret.
Denna uppringningsmetod fungerar dock inte om telefonväxelsystemet har en uppringningston som de flesta faxar
inte känner igen. Med funktionen ”Ringa bakom en telefonväxel” kan skrivaren slå faxnumret utan att vänta på att
känna igen uppringningstonen.

1 Från kontrollpanelen trycker du på Faxläge.

2 Tryck på .

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Faxinställningar visas.

4 Tryck på .
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5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Ringa upp och skicka visas.

6 Tryck på .

7 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Uppringningsmetod visas.

8 Tryck på .

9 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Bakom telefonväxel visas.

10 Tryck på  för att spara inställningen.

Ställa in tydlig ringning
Tydlig ringning är en tjänst som tillhandahålls av en del telefonbolag och som tilldelar en enda telefonlinje flera
telefonnummer. Om du har denna tjänst kan du programmera skrivaren så att den får ett visst ringmönster och
telefonnummer för inkommande fax.

1 På kontrollpanelen trycker du på Faxläge.

2 Tryck på .

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Faxinställningar visas.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Ringa och svara visas.

6 Tryck på .

7 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Ringmönster visas.

8 Tryck på .

9 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskat ringmönster visas.

10 Tryck på  om du vill spara inställningen.

Ställa in antalet signaler innan fax tas emot automatiskt

1 På kontrollpanelen trycker du på Faxläge.

2 Tryck på .

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Faxinställningar visas.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Ringa och svara visas.

6 Tryck på .

7 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Svara på visas.

8 Tryck på .

9 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad inställning visas.
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10 Tryck på  om du vill spara inställningen.

11 Kontrollera att lampan Autosvar för fax lyser.

När det antal signaler som du anger upptäcks tar skrivaren automatiskt emot det inkommande faxet.

Anpassa faxinformation

Ställa in en faxrubrik med kontrollpanelen
När du först installerade skrivaren uppmanades du att ange ditt namn, faxnummer, datum och tid. Den här
informationen används för att skapa en faxrubrik för de fax du skickar.

Om du inte har angett den här informationen:

1 På kontrollpanelen trycker du på läget Faxa.

2 Tryck på .

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Faxinställning visas.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Ringa upp och skicka visas.

6 Tryck på .

Obs! Om du är i Australien fortsätter du från steg 11. De sista 20 siffrorna i faxnumret är ditt faxnamn eller
stations-ID.

7 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Faxnamn visas.

8 Tryck på .

9 Ange ditt namn med hjälp av knappsatsen.

Obs! Du kan ange upp till 24 tecken.

10 Tryck på  för att spara inställningen.

11 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Faxnummer visas.

12 Tryck på .

13 Ange ditt faxnummer med hjälp av knappsatsen.

Obs! Du kan ange upp till 64 siffror och/eller symbolerna * och #.

14 Tryck på  för att spara inställningen.

15 Tryck på Inställningar.

16 Tryck på .

17 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Enhetsinstallation visas.

18 Tryck på .

19 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Datum/Tid visas.
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20 Tryck på .

21 Ange datumet med hjälp av knappsatsen.

22 Tryck på .

23 Ange tiden med hjälp av knappsatsen.

24 Tryck på .

25 Om den timme du angivit är 12 eller mindre trycker du på  eller  upprepade gånger tills FM, EM eller 24
tim visas.

26 Tryck på  för att spara inställningen.

Ställa in en faxsidfot med kontrollpanelen

1 På kontrollpanelen trycker du på läget Faxa.

2 Tryck på .

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Faxinställning visas.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Faxutskrift visas.

6 Tryck på .

7 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Faxsidfot visas.

8 Tryck på .

9 Tryck på  eller  upprepade gånger tills På visas.

10 Tryck på .

11 När du först installerade skrivaren uppmanades du att ange datum och tid. Om du inte har angett den här
informationen:

a Tryck på Inställningar.

b Tryck på .

c Tryck på  eller  upprepade gånger tills Enhetsinstallation visas.

d Tryck på .

e Tryck på  eller  upprepade gånger tills Datum/Tid visas.

f Tryck på .

g Ange datumet med hjälp av knappsatsen.

h Tryck på .

i Ange tiden med hjälp av knappsatsen.

j Tryck på .
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k Om den timme du angivit är 12 eller mindre trycker du på  eller  upprepade gånger tills FM, EM eller 24
tim visas.

l Tryck på  för att spara inställningen.

Hantera faxjobb

Vidarebefordra fax
Använd funktionen för att vidarebefordra fax om du ska vara bortrest, men ändå vill ta emot dina fax. Det finns tre
inställningar för vidarebefordran av fax:

• Av – (standard).

• Vidarebefordra – Skrivaren skickar faxet till angivet faxnummer.

• Skriv ut och vidarebefordra – Skrivaren skriver ut faxet och skickar det sedan till angivet faxnummer.

Så här ställer du in vidarebefordran av fax:

1 Från kontrollpanelen trycker du på Faxläge.

2 Tryck på .

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Faxinställningar visas.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Ringa och svara visas.

6 Tryck på .

7 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Vidarebefordra fax visas.

8 Tryck på .

9 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad inställning visas.

10 Tryck på .

11 Ange det nummer som du vill vidarebefordra faxet till.

12 Tryck på  för att spara inställningen.

Obs! Om du väljer Vidarebefordra eller Skriv ut och vidarebefordra visas Vidarebefordra i hörnet längs ned

till vänster i standardmenyn för fax. Om du vill se den inställning som har valts trycker du på  upprepade
gånger.

Skriva ut faxaktivitetsrapporter

1 Från kontrollpanelen trycker du på Faxläge.

2 Tryck på .

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Faxinställningar visas.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Rapporter visas.

6 Tryck på .
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7 Tryck på  eller  upprepade gånger tills den typ av rapport som du vill skriva ut visas.

8 Tryck på .

9 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad inställning visas.

10 Tryck på  för att skriva ut rapporten.

Blockera oönskade ändringar i faxinställningarna
Med den här funktionen kan du blockera användare i nätverket från att ändra faxinställningarna.

1 Tryck på Inställningar på kontrollpanelen.

2 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Enhetsinställningar visas.

3 Tryck på .

4 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Inställningar i värdfax visas.

5 Tryck på .

6 Tryck på  eller  tills Blockera visas.

7 Tryck på .

Blockera skräpfax
Om du använder nummerpresentation kan du blockera fax som skickas från särskilda nummer och/eller fax som
inte har ett nummer för nummerpresentation infogat.

1 På kontrollpanelen trycker du på Faxläge.

2 Tryck på .

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Faxinställningar visas.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Blockera fax visas.

6 Tryck på .

7 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Slå PÅ/AV visas.

8 Tryck på .

9 Tryck på  eller  upprepade gånger tills På visas.

10 Tryck på .

11 Om du vill blockera fax från särskilda telefonnummer:

a Tryck på  eller  upprepade gånger tills Lägg till visas.

b Tryck på .

c Ange ett telefonnummer.

Obs! Du kan ange upp till 64 siffror.

d Tryck på .

Faxa

84



e Om du vill ange ett motsvarande namn skriver du in det med knapparna på knappsatsen.

f Tryck på .

g Om du vill ange ytterligare nummer:

1 Tryck på .
2 Upprepa steg c genom steg f.

Obs! Du kan ange upp till 50 telefonnummer.

h Om du inte vill ange ytterligare nummer:

1 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Nej visas.

2 Tryck på .

12 Om du vill blockera alla fax som inte anger ett uppringande nummer:

a Tryck på  eller  upprepade gånger tills Blockera utan ID visas.

b Tryck på .

c Tryck på  eller  upprepade gånger tills På visas.

d Tryck på  om du vill spara inställningen.

13 Om du vill skriva ut en lista över blockerade fax:

a Tryck på  eller  upprepade gånger tills Skriv ut visas.

b Tryck på  för att skriva ut listan.

Anpassa inställningar med verktyget för faxinställningar
Du kan justera faxinställningarna med verktyget för faxinställningar. Dessa inställningar gäller för de fax du skickar
eller tar emot.

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på ikonen 6500 Series Verktyg för faxinställningar.

3 Från dialogrutan Verktyg för faxinställningar väljer du skrivaren från snabbmenyn Enhet.

Obs! Om du använder en nätverksskrivare för att skicka ett fax visas skrivarens MAC-adress på snabbmenyn
Enhet. Annars visas endast skrivarens namn.
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Härifrån Kan du

Skicka • Välja vilken metod för telefonuppringning du vill använda.

• Ange ett uppringningsprefix.

• Välja uppringningsvolym.

• Välja det antal uppringningsförsök som du vill att maskinen ska göra och tiden mellan
dessa försök om faxet inte kan skickas första gången.

• Välja om du vill skanna hela dokumentet innan du slår numret.

• Välja en maximal sändningshastighet och utskriftskvalitet för utgående fax.

• Ställa in faxjobbets utskriftskvalitet.

• Välja Omvandla faxsändningskvalitet automatiskt för att matcha upplösningsin-
ställningen hos den mottagande faxmaskinen.

• Ange ditt namn och faxnummer.

Anmärkningar:

– Du kan infoga ett visitkortsnummer som del av faxnumret.

– Ange högst 64 siffror i faxnumret.

Ta emot • Välja alternativ för inkommande samtal.

• Välja inställningar för autosvar.

• Välja om du vill vidarebefordra ett fax, eller skriva ut det och sedan vidarebefordra
det.

• Ange ett vidarebefordringsnummer för fax.

• Hantera blockerade fax.
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Härifrån Kan du

Fax-/Rapportutskrift • Välja att automatiskt förminska ett inkommande fax så att det passar den pappers-
storlek som finns i faxen, eller skriva ut faxet på två pappersark.

• Välja om du vill skriva ut en sidfot (datum, tid och sidnummer) som visas på varje
sida du tar emot.

• Om en enhet för extra dubbelsidig utskrift har installerats väljer du om du vill skriva
ut på papperets båda sidor.

• Välja när du vill skriva ut faxaktivitetsrapporter och bekräftelserapporter.

Snabbuppringning Skapa, lägg till, redigera eller ta bort poster från listan Snabbuppringning, inklusive poster
i Gruppuppringning.

4 Klicka på Spara inställningar när du har anpassat inställningarna. Om du vill återställa inställningarna till
fabriksinställningarna klickar du på Fabriksinställningar. Om du vill ladda dina sparade inställningar klickar du
på Återgå till sparade.

5 Stäng verktyget för faxinställningar.
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Arbeta med foton

Anmärkningar:

• Bäst resultat när du skriver ut foton eller andra bilder med hög kvalitet får du om du använder Lexmark fotopapper
eller Lexmark PerfectFinish fotopapper. Använd inte Lexmark Premium fotopapper. Dina bläckpatroner är inte
kompatibla med den här typen av papper.

• Undvik att röra vid utskriftsytan med fingrarna eller vassa föremål för att förhindra att utskriften blir smetig eller
repas. Du får bäst resultat om du tar bort utskrifterna en och en efterhand som de matas ut från
pappersutmatningsfacket och låter dem torka i minst 24 timmar innan du buntar, visar eller förvarar dem.

Ansluta fotolagringsenheter

Sätta in ett minneskort

1 Sätt i ett minneskort.

• Sätt i kortet med etiketten med märkesnamnet vänd uppåt.

• Om det finns en pil på kortet ser du till att den pekar mot skrivaren.

• Anslut minneskortet till adaptern som medföljde kortet innan du sätter in det i kortplatsen.

21

Kortplats Minneskort

1 • xD-Picture Card

• xD-Picture Card (typ H)

• xD-Picture Card (typ M)

• Secure Digital

• Mini Secure Digital (med adapter)

• Micro Secure Digital (med adapter)

• MultiMedia Card

• Reduced Size MultiMedia Card (RS-MMC) (med adapter)

• MultiMedia Card mobile (med adapter)

• Memory Stick

• Memory Stick PRO

• Memory Stick Duo (med adapter) eller Memory Stick PRO Duo (med adapter)

2 • Compact Flash Type I och II

• Microdrive

2 Vänta tills lampan i närheten av minneskortplatserna på skrivaren tänds. Lampan blinkar för att visa att kortet
läses eller överför data.

Arbeta med foton

88



Varning:  Ta inte på kablar, eventuell nätverksadapter, minneskortet eller skrivaren i det område som visas när
utskrift, läsning eller skrivning pågår från ett minneskort. Data kan då gå förlorad. Ta heller inte bort ett minneskort
när utskrift, läsning eller skrivning pågår från ett minneskort.

När skrivaren känner av att ett minneskort är installerat visas meddelandet Minneskort upptäckt.

Om skrivaren inte läser minneskortet tar du bort kortet och sätter tillbaka det igen. Om du vill ha mer information
kan du se ”Felsökning av minneskortläsare ” på sidan 188.

Anmärkningar:

• Skrivaren känner endast igen en aktiv medieenhet åt gången.

• Om du sätter in mer än ett minneskort visas ett meddelande på displayen där du uppmanas att ta bort alla
minneskort som sitter i. När du har tagit bort alla minneskort från skrivaren sätter du i det minneskort du vill
använda.

• Om du sätter i ett minneskort och det redan finns en flashenhet installerad i skrivaren kommer ett meddelande
visas på displayen som uppmanar dig att ange vilken enhet du vill att skrivaren ska känna igen.

Liknande ämnen:
• ”Sätta in en flash-enhet” på sidan 89

• ”Använda kontrollpanelen” på sidan 110

Sätta in en flash-enhet

1 Sätt in flash-enheten i PictBridge-porten på skrivarens framsida.

Obs! Om flash-enheten inte passar i porten behöver du en adapter.

2 Vänta tills skrivaren har känt igen flash-enheten. När flash-enheten känts igen visas meddelandet
Lagringsenhet upptäckt.

Om skrivaren inte läser flash-enheten tar du bort den och sätter tillbaka den igen.

Varning: Ta inte på kablar, eventuell nätverksadapter, flash-enheten eller skrivaren i det område som visas när
utskrift, läsning eller skrivning pågår från flash-enheten. Data kan då förloras. Ta heller inte bort flash-enheten
när utskrift, läsning eller skrivning pågår från flash-enheten.
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Obs! Skrivaren känner endast igen en aktiv medieenhet åt gången. Om du ansluter mer än en medieenhet visas
ett meddelande på displayen där du uppmanas att ange vilken enhet som du vill att skrivaren ska känna igen.

Liknande ämnen:
• ”Sätta in ett minneskort” på sidan 88

• ”Använda kontrollpanelen” på sidan 110

Ansluta en PictBridge-aktiverad digitalkamera
PictBridge är en teknik som finns tillgänglig i de flesta digitalkameror och som gör det möjligt för dig att skriva ut
direkt från digitalkameran utan att behöva använda en dator. Du kan ansluta en PictBridge-aktiverad digitalkamera
till skrivaren och använda kameran för att styra utskriften av foton.

1 Anslut ena änden av USB-kabeln till kameran.

Obs! Använd endast den USB-kabel som medföljde kameran.

2 Sätt in den andra änden av kabeln i PictBridge-porten på skrivarens framsida.

Anmärkningar:

• Se till att den PictBridge-aktiverade digitalkameran är inställd i rätt USB-läge. Om kameran har fel USB-läge
kommer kameran kännas igen som en USB-lagringsenhet eller så kommer ett felmeddelande visas på
skrivarens kontrollpanel. Om du vill ha mer information kan du se dokumentationen som medföljer kameran.

• Skrivaren läser endast en medieenhet åt gången.

3 Om anslutningen till PictBridge har lyckats visas följande på displayen: PictBridge-kamera upptäckt.

Tryck på  för att ändra inställningarna.

Liknande ämnen:
• ”Förstå menyn PictBridge” på sidan 117
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Ta bort ett minneskort eller en flashenhet
Ett minneskort eller en flashenhet måste tas bort från skrivaren för att undvika att enheten skadas eller att lagrad
data förloras.

Varning: Ta inte bort en minnesenhet från skrivaren medan den skriver ut, läser eller skriver från enheten.

Om skrivaren är ansluten till datorn via en USB-kabel:

1 Klicka på  i Finder på skrivbordet och dra den sedan till papperskorgen i dockan.

2 Ta bort minneskortet eller flashenheten.

Om skrivaren är ansluten till datorn via ett trådlöst nätverk och du använder nätverkskortläsaren för att visa och
ladda ned foton från minnesenheten:

1 Klicka på .

2 Ta bort minneskortet eller flashenheten.

Arbeta med foton med hjälp av kontrollpanelen

Skriva ut alla foton

1 Fyll på fotopapper med den glansiga eller utskrivbara sidan mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet
om du är osäker på vilken sida som är den utskrivbara.) Mer information finns i ”Fylla på papper” på sidan 17.

2 Sätt i ett minneskort eller en flash-enhet som innehåller de bilder du vill skriva ut. Mer information finns i ”Sätta
in ett minneskort” på sidan 88 eller ”Sätta in en flash-enhet” på sidan 89.

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Skriva ut fotografier visas.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Skriv ut alla fotografier visas.

6 Tryck på Starta färg eller Starta svartvitt.

Utskriftsinställningarna för utskriftsjobbet visas i följd på displayens andra rad.

7 Tryck på Starta färg eller Starta svartvitt igen.

Liknande ämnen:
• ”Använda kontrollpanelen” på sidan 110

Skriva ut foton som lagrats på en minnesenhet med hjälp av provarket

1 Lägg i vanligt US Letter- eller A4-papper.

2 Sätt i ett minneskort eller en flashenhet som innehåller de bilder du vill skriva ut.

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Provark visas.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Skriv ut provark visas.
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6 Tryck på .

7 Tryck på  eller  för att ange vilken kategori med foton du vill skriva ut.

Du kan skriva ut ett provark:

• För alla foton på minneskortet

• För de 20 senaste fotona, om det finns 20 eller fler foton på kortet

• Efter datum, om fotona på kortet togs under mer än en dag

8 Tryck på .

9 Tryck på  igen.

Ett eller flera provark skrivs ut.

10 Följ anvisningarna på provarket för att välja vilka foton som ska skrivas ut, antalet kopior, reducering av röda
ögon, sidlayout, utskriftsalternativ, färgeffekter och pappersstorlek.

Obs! Se till att du fyller i cirklarna helt och hållet när du gör dessa val.

11 Lägg provarket med textsidan nedåt på skannerglaset.

12 Vid behov trycker du på  eller  upprepade gånger tills Skanna provark visas.

13 Tryck på .

14 Tryck på Starta färg eller Starta svartvitt för att skanna provarket.

15 Lägg i fotopapper med den glansiga eller utskrivbara sidan mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet
om du är osäker på vilken sida som är den utskrivbara.)

Obs! Kontrollera att papperet matchar storleken du valt på provarket.

16 Tryck på Starta färg eller Starta svartvitt för att skriva ut fotona.

Liknande ämnen:
• ”Använda kontrollpanelen” på sidan 110

Skriva ut foton utifrån nummer
Du kan skriva ut foton utifrån de nummer som de har på fotoprovarket. Om du vill skriva ut foton utifrån fotonummer
måste du först skriva ut ett provark. Om du vill ha mer information kan du se ”Skriva ut foton som lagrats på en
minnesenhet med hjälp av provarket” på sidan 91.

1 Lägg i fotopapper med den glansiga eller utskrivbara sidan mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet
om du är osäker på vilken sida som är den utskrivbara.) Om du vill ha mer information kan du se ”Fylla på papper”
på sidan 17.

2 Sätt i ett minneskort eller en flash-enhet som innehåller de bilder du vill skriva ut. Mer information finns i ”Sätta
in ett minneskort” på sidan 88 eller ”Sätta in en flash-enhet” på sidan 89.

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Skriv ut foton visas.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Fotonummer visas.

6 Tryck på .

7 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskat fotonummer visas.

Arbeta med foton

92



8 Tryck på  för att välja ett foto.

Obs! När du väljer ett foto visas en asterisk (*) till vänster om numret på andra raden på displayen.

9 Om du vill välja fler foton trycker du på  eller  för att välja ett nummer, och sedan på 

10 Tryck på Starta färg eller Starta svart.

Utskriftsinställningarna för utskriftsjobbet visas var för sig på displayens andra rad.

11 Tryck på Starta färg eller Starta svart igen.

Skriva ut foton efter datumintervall

1 Fyll på fotopapper med den glansiga eller utskrivbara sidan mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet
om du är osäker på vilken sida som är den utskrivbara.) Om du vill ha mer information kan du se ”Fylla på papper”
på sidan 17.

2 Sätt i ett minneskort eller en flash-enhet som innehåller de bilder du vill skriva ut. Mer information finns i ”Sätta
in ett minneskort” på sidan 88 eller ”Sätta in en flash-enhet” på sidan 89.

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Skriva ut foton visas.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Datumintervall visas.

6 Tryck på .

Datum visas per månad och år med den senaste månaden först.

7 Tryck på  eller  för att välja önskad månad.

8 Tryck på .

9 Tryck på Starta färg eller Starta svartvitt.

Utskriftsinställningarna för utskriftsjobbet visas i följd på displayens andra rad.

10 Tryck på Starta färg eller Starta svartvitt igen.

Liknande ämnen:
• ”Använda kontrollpanelen” på sidan 110

Skriva ut foton med färgeffekter
Du kan automatiskt förbättra färgen på dina foton eller skriva ut foton i antika toner.

Obs! Du kan också skriva ut foton med färgeffekter med hjälp av ett provark. Om du vill ha mer information kan du
se ”Skriva ut foton som lagrats på en minnesenhet med hjälp av provarket” på sidan 91.

1 Lägg i fotopapper med den glansiga eller utskrivbara sidan mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet
om du är osäker på vilken sida som är den utskrivbara.) Om du vill ha mer information kan du se ”Fylla på papper”
på sidan 17.

2 Sätt i ett minneskort eller en flashenhet som innehåller de bilder du vill skriva ut. Om du vill ha mer information
kan du se ”Sätta in ett minneskort” på sidan 88 eller ”Sätta in en flash-enhet” på sidan 89.

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Fotoeffekter visas.

4 Tryck på .
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5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad färgeffekt visas.

Obs! Bland alternativen för färgeffekter ingår Automatisk förbättring, Sepia, Antikgrå och Antikbrun.

6 Tryck på .

Obs! Den valda färgeffekten används på alla foton du skriver ut tills aktivt minneskort eller aktiv flashenhet tas
bort.

Liknande ämnen:
• ”Använda kontrollpanelen” på sidan 110

Använda en PictBridge-aktiverad digitalkamera för att skriva ut fotografier
Du kan ansluta en PictBridge-aktiverad digitalkamera till skrivaren och använda knapparna på kameran för att välja
och skriva ut fotografier.

1 Sätt i ena änden av USB-kabeln i kameran.

Obs! Använd endast den USB-kabel som medföljde digitalkameran.

2 Sätt i den andra änden av kabeln i PictBridge-porten på skrivarens framsida.

Varning: Vidrör inte USB-kabeln, nätverksadaptern eller skrivaren i det område som visas när du skriver ut från
en PictBridge-aktiverad digitalkamera. Data kan då gå förlorat. Ta inte heller bort USB-kabeln eller
nätverksadaptern medan du skriver ut från en PictBridge-aktiverad digitalkamera.
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Anmärkningar:

• Se till så att den PictBridge-aktiverade digitalkameran är inställd på rätt USB-läge. Om du vill veta mer kan
du se kamerans dokumentation.

• Skrivaren känner endast av en aktiv medieenhet åt gången. Om du ansluter mer än en medieenhet visas
ett meddelande på displayen där du uppmanas att ange vilken enhet som du vill att skrivaren ska känna av.

• Om ett minneskort sitter i när du ansluter en PictBridge-aktiverad kamera visas ett felmeddelande där du
uppmanas att ta bort någon av enheterna.

• Om anslutningen till PictBridge har lyckats visas följande på skrivarens display: PictBridge-kamera

identifierad. Tryck på  om du vill ändra inställningar. Om något annat meddelande
visas kan du se ”Felmeddelanden” på sidan 189.

• De valda värdena i menyposterna är de inställningar som används för PictBridge-utskrift om inget uttryckligt
val gjorts från kameran.

3 Följ anvisningarna i kamerans dokumentation för att välja och skriva ut fotografier.

Obs! Om skrivaren är avstängd när kameran ansluts måste du koppla från kameran och sedan ansluta den igen.

Liknande ämnen:
• ”Ansluta fotolagringsenheter” på sidan 88

Skriva ut foton från en digitalkamera med hjälp av DPOF
DPOF (Digital Print Order Format) är en funktion som är tillgänglig i vissa digitalkameror. Om kameran har stöd för
DPOF kan du ange vilka fotografier som ska skrivas ut, och hur många av varje samt utskriftsinställningar, medan
minneskortet fortfarande sitter i kameran. Skrivaren känner igen dessa inställningar när du sätter i minneskortet i
skrivaren.

Obs! Kontrollera att inställningarna för fotoutskrifter som du väljer stämmer med de aktuella skrivarinställningarna.
För mer information om hur du ändrar skrivarinställningar för foto kan du se ”Förstå menyn Fotokort” på
sidan 115.

1 Fyll på fotopapper med den glansiga eller utskrivbara sidan mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet
om du är osäker på vilken sida som är den utskrivbara.) Om du vill ha mer information kan du se ”Fylla på papper”
på sidan 17.

2 Sätt i ett minneskort. Om du vill ha mer information kan du se ”Sätta in ett minneskort” på sidan 88.

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Skriva ut foton visas.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Skriv ut DPOF visas.

6 Tryck på Starta färg eller Starta svartvitt.

Liknande ämnen:
• ”Använda kontrollpanelen” på sidan 110

Överför foton från ett minneskort till en flashenhet

1 Sätt i ett minneskort med de bilder som du vill överföra. Om du vill ha mer information kan du se ”Sätta in ett
minneskort” på sidan 88.

2 Sätt i en flashenhet i PictBridge-porten på skrivarens framsida. Om du vill ha mer information kan du se ”Sätta
in en flash-enhet” på sidan 89.

Vilken enhet ska visas? visas på displayen.
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3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Kamerakort eller din specifika typ av kamerakort visas.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Spara foto visas.

6 Tryck på .

7 Vid behov trycker du på  eller  upprepade gånger tills USB-enhet visas.

8 Tryck på .

9 Vid behov trycker du på  eller  upprepade gånger tills önskad inställning visas.

Anmärkningar:

• Om fotona på kortet togs under mer än en dag är alternativen Senaste datum och Datumintervall.

• Om du vill välja ett datumintervall trycker du på  och sedan trycker du på  eller  upprepade gånger tills
önskat datum visas. Datumintervallen visas efter månad och år och börjar med den senaste månaden.

10 Tryck på Starta färg eller Starta svartvitt.

Anmärkningar:

• Om det inte finns tillräckligt med minne på flashenheten visas ett meddelande.

• Ta inte bort flashenheten förrän ett meddelande visas på displayen som anger att kopieringen är klar.

Varning: Ta inte på kablar, eventuell nätverksadapter, minneskortet eller flashenheten eller skrivaren i det
område som visas när utskrift, läsning eller skrivning pågår från ett minneskort eller en flashenhet. Data kan då
gå förlorad. Ta heller inte bort minneskortet eller flashenheten när utskrift, läsning eller skrivning pågår från ett
minneskort eller en flashenhet.

Liknande ämnen:
• ”Ansluta fotolagringsenheter” på sidan 88

Överför foton från en minnesenhet till datorn med hjälp av kontrollpanelen
Om skrivaren är direkt ansluten till en dator eller ansluten till en dator via en trådlös nätverksanslutning kan du
överföra foton från ett minneskort eller en flashenhet till datorn.

Obs! Skrivaren kan kräva att du väljer dator (och en pinkod om det behövs för den datorn).

1 Sätt i ett minneskort eller en flash-enhet som innehåller de bilder du vill överföra. Mer information finns i ”Sätta
in ett minneskort” på sidan 88 eller ”Sätta in en flash-enhet” på sidan 89.

2 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Spara foton visas.

3 Tryck på .
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4 Om det behövs trycker du på knappen  eller  upprepade gånger tills Dator visas.

5 Tryck på .

6 Om det behövs trycker du på knappen  eller  upprepade gånger tills önskat datornamn visas.

7 Skriv in den fyrsiffriga pinkoden med knappsatsen om detta krävs för den valda datorn.

8 Följ anvisningarna på datorskärmen.

Liknande ämnen:
• ”Ansluta fotolagringsenheter” på sidan 88

Arbeta med foton med hjälp av datorn

Skriva ut foton med hjälp av datorn

1 Fyll på fotopapper, med den glansiga eller utskrivbara sidan mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer
papperet om du är osäker på vilken sida som är den utskrivbara.) Om du vill ha mer information kan du se ”Fylla
på papper” på sidan 17.

2 Anpassa inställningarna i dialogrutan Utskriftsformat om det behövs.

a Med ett foto öppet väljer du Arkiv  Utskriftsformat.

b På snabbmenyn ”Format för” väljer du 6500 Series.

c På snabbmenyn Pappersstorlek väljer du den pappersstorlek du fyllt på.

d Välj en riktning.

e Klicka på OK.

3 Anpassa inställningarna i dialogrutan Skriv ut.

a Med ett foto öppet väljer du Arkiv  Skriv ut.

b På snabbmenyn Skrivare väljer du 6500 Series.

c För Mac OS X version 10.4 eller senare klickar du på Avancerat. Annars fortsätter du till nästa steg.

d På snabbmenyn Kopior & sidor anger du antalet kopior du vill skriva ut.

e På samma snabbmeny väljer du Kvalitet & media.

• På snabbmenyn Papperstyp väljer du den papperstyp du använder.

• I området Utskriftskvalitet väljer du Automatisk eller Foto.

f Klicka på Skriv ut.

Obs! Undvik att röra vid utskriftsytan med fingrarna eller vassa föremål för att förhindra att utskriften blir smetig eller
repas. Du får bäst resultat om du tar bort utskrifterna en och en efterhand som de matas ut från
pappersutmatningsfacket och låter dem torka i minst 24 timmar innan du buntar, visar eller förvarar dem.

Liknande ämnen:
• ”Förbättra utskriftskvaliteten för foton med programvaran” på sidan 104

• ”Fylla på papper” på sidan 17

• ”Fylla på gratulationskort, registerkort, fotokort och vykort” på sidan 18

Skriva ut kort

1 Fyll på gratulationskort, registerkort eller vykort.
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Anmärkningar:

• Se till att tjockleken för varje kort inte överstiger 0,5 mm.

• Se till att kortens utskriftssida är vänd mot dig.

2 Anpassa inställningarna i dialogrutan Utskriftsformat om det behövs.

a Med ett dokument öppet klickar du på Arkiv  Utskriftsformat.

b På snabbmenyn ”Format för” väljer du 6500 Series.

c Välj en kortstorlek på snabbmenyn Pappersstorlek.

d Välj en riktning.

e Klicka på OK.

3 Anpassa inställningarna i dialogrutan Skriv ut.

a I programmet klickar du på Arkiv  Skriv ut.

b På snabbmenyn Skrivare väljer du 6500 Series.

c Klicka på Skriv ut.

Anmärkningar:

• För att förhindra pappersstopp bör du inte tvinga in korten i skrivaren.

• För att förhindra att utskriften smetas ut bör du ta bort varje kort när det matas ut och låta det torka innan du
buntar dem.

Liknande ämnen:
• ”Fylla på gratulationskort, registerkort, fotokort och vykort” på sidan 18

Skriva ut marginalfria fotografier
I programmet ställer du in sidmarginalerna på noll och justerar sedan bilden på skärmen så att den täcker hela sidan.

Obs! Vissa program har inte marginalinställningen.

1 Fyll på fotopapper eller glansigt papper med den glansiga eller utskrivbara sidan vänd mot dig. (Läs
instruktionerna som medföljer papperet om du är osäker på vilken sida som är den utskrivbara.) Mer information
finns i ”Fylla på papper” på sidan 17.

2 Anpassa inställningarna i dialogrutan Utskriftsformat om det behövs.

a När ett foto är öppet väljer du Arkiv  Utskriftsformat.

b På snabbmenyn ”Format för” väljer du 6500 Series.

c På snabbmenyn Pappersstorlek väljer du den pappersstorlek du fyllt på.

Obs! Se till att du väljer ett alternativ som har stöd för (Marginalfri). Om du till exempel har fyllt på ett
fotopapper med formatet US Letter väljer du US Letter (marginalfri).

d Välj en riktning.

e Klicka på OK.

3 Anpassa inställningarna i dialogrutan Skriv ut.

a När ett foto är öppet väljer du Arkiv  Skriv ut.

b På snabbmenyn Skrivare väljer du 6500 Series.

c För Mac OS X version 10.4 eller senare klickar du på Avancerat. Annars fortsätter du till nästa steg.

d På snabbmenyn Kopior och sidor anger du antalet kopior du vill skriva ut.

Arbeta med foton

98



e På samma snabbmeny väljer du Kvalitet och Media.

• På snabbmenyn Papperstyp väljer du den papperstyp du använder.

• I området Utskriftskvalitet väljer du Automatisk eller Foto.

f Klicka på Skriv ut.

Obs! Undvik att röra vid utskriftsytan med fingrarna eller vassa föremål för att förhindra att utskriften blir smetig eller
repas. För bästa resultat tar du bort varje utskrift som matas ut från pappersutmatningsfacket, och låter dem torka
i minst 24 timmar innan du buntar, visar eller förvarar dem.

Liknande ämnen:
• ”Fylla på papper” på sidan 17

• ”Förbättra utskriftskvaliteten för foton med programvaran” på sidan 104

Skriva ut färgbilder i svartvitt
Den här inställningen är endast tillgänglig om det sitter en svart bläckpatron i skrivaren.

1 Fyll på papper.

2 Anpassa inställningarna i dialogrutan Utskriftsformat om det behövs.

3 Med ett dokument öppet klickar du på Arkiv  Skriv ut.

4 På snabbmenyn Skrivare väljer du 6500 Series.

5 På den tredje snabbmenyn uppifrån väljer du Färgalternativ.

6 På snabbmenyn Dokumentfärg väljer du Endast svart.

7 Klicka på Skriv ut.

Liknande ämnen:
• ”Fylla på papper” på sidan 17

Överföra foton från en minnesenhet till datorn via ett trådlöst nätverk
Om skrivaren är ansluten till en dator via en trådlös nätverksanslutning kan du överföra foton till datorn från ett
minneskort eller en flashenhet.

Obs! Det kan hända att skrivaren ber dig välja en dator (och ange en PIN-kod om det krävs av den datorn).

1 Sätt i ett minneskort eller en flashenhet som innehåller de bilder du vill överföra.

2 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

3 Dubbelklicka på ikonen Nätverkskortläsare.

4 Välj den skrivare du vill använda.

Obs! Du måste lägga till en skrivare listan Källa innan du kan välja vilken skrivare som ska användas. Om du
vill ha mer information kan du se ”Använda nätverkskortläsare” på sidan 131.

5 Klicka på .
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Vänta tills dialogrutan Nätverkskortläsare visas.

6 Välj de bilder du vill spara.

7 Klicka på Spara.

8 Välj den mapp där du vill spara de valda bilderna.

9 Klicka på Spara.

Liknande ämnen:
• ”Sätta in ett minneskort” på sidan 88

• ”Sätta in en flash-enhet” på sidan 89

• ”Överför foton från en minnesenhet till datorn med hjälp av kontrollpanelen” på sidan 96

• ”Använda nätverkskortläsare” på sidan 131

Skanna bilder att redigera

1 Se till att skrivaren är ansluten till en dator och att både skrivaren och datorn är på.

2 Lägg originalbilden med bildsidan nedåt på skannerglaset.

3 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

4 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

5 På menyn "Vad skannas?" väljer du Foto eller Tidskrift eller tidning.

6 På snabbmenyn "Hur ska skanningen användas?" väljer du För att skrivas ut eller För att visas på en
bildskärm/webbsida.

7 På snabbmenyn "Sänd skannad bild till" väljer du en målmapp eller ett program för det skannade fotografiet.

8 Välj Fråga efter flera sidor om du har flera fotografier att skanna.

9 Klicka på Förhandsgranska/Redigera  för att öppna dialogrutan Skanna och justera inställningarna.

Från fliken Inställningar kan du välja en förvald skanningsinställning, avrastrera tidskrift eller tidning och minska
bakgrundsstörningar.

Från fliken Justeringar kan du anpassa inställningarna efter behov.

10 Beskär fotot om det behövs. För mer information kan du se ”Beskära foton med programmet” på sidan 50.

11 Klicka på .

Arbeta med foton

100



Liknande ämnen:
• ”Lägga originaldokument på skannerglaset” på sidan 33

Skanna dokument eller bilder att skicka med e-post
När du vill skanna ett nytt objekt och skicka det via e-post:

1 Lägg originaldokumentet med textsidan nedåt på skannerglaset.

2 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

3 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

4 På menyn ”Vad är det som skannas?” väljer du en annan dokumenttyp än Foto.

5 På menyn "Hur ska den skannade bilden användas?" väljer du Visa på skärm/webbsida.

6 På menyn "Sänd skannad bild till" väljer du ett program.

7 Klicka på Skanna.

8 Hämta den skannade bilden från programmet och skicka den via e-post som en bilaga.

Liknande ämnen:
• ”Lägga originaldokument på skannerglaset” på sidan 33

Skanna flera sidor med skannerglaset

1 Lägg originaldokumentet med textsidan nedåt på skannerglaset.

2 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

3 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

4 Välj Fråga efter flera sidor.

5 Klicka på Skanna.

6 Skriv in ett filnamn för skanningsjobbet i dialogrutan Spara.

7 Välj en destination för de skannade objekten på snabbmenyn Var.

8 På snabbmenyn "Format för" väljer du en filtyp.

9 Klicka på Spara.
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10 Vid frågan, placera nästa dokument på skannerglaset och klicka sedan på Skanna i dialogrutan. Upprepa detta
för alla sidor som du vill skanna.

11 Klicka på Utfört när alla objekt har skannats.

Anmärkningar:

• Du kan även välja Uppmaning att ge varje sida ett namn om du vill spara varje skannat objekt med ett annat
filnamn. Annars får de skannade bilderna det filnamn du har angivit och numreras därefter.

• Om ett skanningsjobb sparas som PDF visas dialogrutan Spara endast en gång. Alla skannade sidor sparas i
en enda fil eftersom PDF-formatet hanterar dokument med flera sidor.

Liknande ämnen:
• ”Lägga originaldokument på skannerglaset” på sidan 33

Spara en skannad bild

1 Se till att skrivaren är ansluten till en dator och att både skrivaren och datorn är på.

2 Lägg originaldokumentet med textsidan nedåt på skannerglaset.

3 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

4 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

5 På snabbmenyn ”Sänd skannad bild till” väljer du det program där du vill spara den skannade bilden.

6 Justera inställningarna efter behov.

7 Klicka på Skanna.

Den skannade bilden öppnas i det program som angetts.

8 I programmet klickar du på Arkiv  Spara som.

9 Ange filnamn, format och den plats där du vill spara den skannade bilden.

10 Klicka på Spara.

Liknande ämnen:
• ”Lägga originaldokument på skannerglaset” på sidan 33

Justera färginställningar under skanning
Du kan justera färginställningarna manuellt för att få bästa resultat.

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

3 Från Allt-i-ett-center klickar du på Förhandsgranska/Redigera för att öppna dialogrutan Skanna.

4 I dialogrutan Skanna klickar du på  för att öppna lådan Skanningsinställningar.

5 På fliken Inställningar:

• Välj en förvald skanningsinställning som motsvarar ditt dokument.

• Om du inte är nöjd med en förinställd inställning kan du anpassa skanningsinställningarna genom att justera
färgdjupet och upplösningen. Du kan även välja ett alternativ för avrastrering om du behöver ta bort vågiga
mönster från bilder som skannats från tidskrifter och tidningar.

• Minska bakgrundsstörningen vid behov. Välj Minska bakgrundsstörning och flytta skjutreglaget för att
välja hur mycket bakgrundsstörningen ska minskas.
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6 På fliken Justeringar:

• Justera ljusstyrka, kontrast och gamma (färgkorrigeringskurva). Flytta skjutreglagen för att justera nivåerna.

• Gör bilden skarpare. Flytta skjutreglaget för att ställa in skärpan i bilden.

• Spegelvänd färger. Välj Spegelvänd färger för att spegelvända färgerna på bilden. Effekten liknar ett
filmnegativ.

Liknande ämnen:
• ”Anpassa skanningsinställningarna i dialogrutan Skanna” på sidan 47

• ”Justera ljusstyrkan i en bild” på sidan 50

Justera ljusstyrkan i en bild

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

3 Från Allt-i-ett-center klickar du på Förhandsgranska/Redigera för att öppna dialogrutan Skanna.

4 Klicka på  för att öppna lådan Skanningsinställningar.

5 Välj fliken Justeringar.

6 Från Ljusstyrka flyttar du reglaget för att göra bilden ljusare eller mörkare.

Liknande ämnen:
• ”Anpassa skanningsinställningarna i dialogrutan Skanna” på sidan 47

• ”Justera färginställningar under skanning” på sidan 46

Beskära foton med programmet
Du kan använda funktionen Auto-beskärning för att framhäva särskilda brännpunkter eller för att visa endast en viss
del av en bild.

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

3 Från dialogrutan för Allt-i-ett-center klickar du på Förhandsgranska/Redigera.

4 Välj Känslighet för auto-beskärning.

Obs! När man väljer Känslighet för auto-beskärning markeras det område som ska skannas automatiskt.

5 Om du är nöjd med den beskärda bilden klickar du på .

Om du inte är nöjd med den beskärda bilden justerar du den.

a Gör justeringar med hjälp av någon av följande metoder:

• Flytta skjutreglaget.

Obs! Skjutreglaget justerar bildens filstorlek, bredd och höjd. Om den streckade ramen verkar försvinna
har det beskärda området lagts utanför bildstorleken.

• Klicka och dra kanterna för att förstora eller förminska beskärningsområdet.

• Klicka och dra beskärningsområdet till den del av bilden du vill kopiera.

Obs! Dessa åtgärder gör att funktionen Känslighet för auto-beskärning avaktiveras.

b Klicka på  för att förhandsgranska bilden.

c Klicka på  för att skanna bilden.
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Liknande ämnen:
• ”Använda Allt-i-ett-center” på sidan 129

Förbättra utskriftskvaliteten för foton med programvaran

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

3 I menyn "Vad är det som skannas?" väljer du Foto.

4 På snabbmenyn "Hur ska den skannade bilden användas?" väljer du Skrivas ut eller Visas på
skärm/webbsida. Fotoskanningen optimeras utifrån detta val.

5 Klicka på Förhandsgranska/Redigera för att öppna dialogrutan Skanna.

6 I dialogrutan Skanna klickar du på  för att öppna lådan Skanningsinställningar.

7 Se till att du väljer en av de förvalda skanningsinställningarna som är lämplig för ditt foto på fliken Inställningar.

Du kan också anpassa skanningsinställningarna genom att justera färgdjupet eller upplösningen, eller genom
att välja ett alternativ för avrastrering.

8 Välj fliken Justeringar och finjustera skanningsinställningarna.

Liknande ämnen:
• ”Använda Allt-i-ett-center” på sidan 129

• ”Anpassa skanningsinställningarna i dialogrutan Skanna” på sidan 47

Förstora eller förminska en bild

1 Fyll på papper.

Obs!  Om du kopierar foton bör du använda fotopapper eller tjockt, matt papper, med den glansiga eller
utskrivbara sidan vänd mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet om du är osäker på vilken sida
som är den utskrivbara.)

2 Lägg originaldokumentet eller fotot med text- eller bildsidan nedåt på skannerglaset.

3 På kontrollpanelen trycker du på läget Kopiera.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Ändra storlek visas.

6 Tryck på .

7 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad inställning visas.

Anmärkningar:

• Om du väljer Anpassad storleksändring ska du trycka och hålla inne knappen  eller  tills den storlek

du vill ha visas och sedan trycka på .

• Om du väljer Marginalfri förminskar eller förstorar skrivaren dokumentet eller fotot så mycket som behövs
för att få en marginalfri utskrift i den pappersstorlek som du har valt. För att få bästa resultat med denna
inställning för storleksändring ska du använda fotopapper och ställa in papperstypen på Automatisk eller
Foto.

8 Tryck på Starta färg eller Starta svartvitt.
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Liknande ämnen:
• ”Lägga originaldokument på skannerglaset” på sidan 33

• ”Använda kontrollpanelen” på sidan 110

Skärpa en bild

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

3 Klicka på Förhandsgranska/Redigera för att öppna dialogrutan Skanna.

4 I dialogrutan Skanna klickar du på  för att öppna lådan Skanningsinställningar.

5 Klicka på fliken Justeringar.

6 Från Suddigt/Skarpt, flytta reglaget för att justera skärpenivån för den skannade bilden.

Liknande ämnen:
• ”Anpassa skanningsinställningarna i dialogrutan Skanna” på sidan 47

• ”Förbättra utskriftskvaliteten för foton med programvaran” på sidan 104
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Förstå skrivaren

Förstår skrivarens delar

Kontrollera innehållet i förpackningen

1

2

3

4

5

78

1

2

3

6

Namn Beskrivning

1 Svart bläckpatron Bläckpatroner som ska installeras i skrivaren.

Obs! Patronkombinationen varierar beroende på vilken
produkt du har köpt.

2 Färgpatron

3 Telefonsladd Används vid faxning. Om du vill ha mer information om
hur du ansluter denna sladd kan du se ”Välja en faxans-
lutning” på sidan 59. Telefonsladdens utseende kan
skilja sig från den som visas.

4 Nätsladd Ansluts till nätporten på baksidan av skrivaren.

Obs! Nätsladdens utseende kan skilja sig från den som
visas.

5 Installationssladd Ansluter skrivaren till datorn tillfälligt under några instal-
lationsmetoder.

6 Snabbinstallationsblad Anvisningar för första installation

7 Användarhandbok Pappershäfte som fungerar som en handbok.

Obs! Komplett användarinformation (Användar-
handbok: Omfattande version eller Mac-hjälpen) finns
på cd-skivan med installationsprogrammet.
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Namn Beskrivning

8 CD med installationsprogram för Windows och
Macintosh

• Installationsprogram för skrivaren

• Användarhandbok: Omfattande version i elektro-
niskt format

• Hjälp för Mac

Liknande ämnen:
• ”Förstå skrivarens delar” på sidan 107

Förstå skrivarens delar

1
2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

Använd För att

1 Pappersfacket Fylla på papper.

2 Pappersmatarskyddet Förhindra att föremål faller ned i papperets inmat-
ningshål.

3 Pappersstöden Hålla papperet rakt vid inmatningen.

4 Pappersfacket för den automatiska dokumentma-
taren

Fylla på originaldokument i den automatiska
dokumentmataren Rekommenderas för skanning,
kopiering eller faxning av dokument med flera sidor.

Obs! Lägg inte i vykort, foton, små bilder eller tunt
material (till exempel tidningsurklipp) i den automatiska
dokumentmataren. Placera i stället dessa objekt på
skannerglaset.

5 Utmatningsfacket för den automatiska dokument-
mataren

Samla upp dokumenten när de kommer ut ur den
automatiska dokumentmataren.
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Använd För att

6 Wi-Fi-indikatorn Kontrollera statusen för trådlöst:

• Släckt visar att inget trådlöst alternativ är instal-
lerat.

• Orange visar att skrivaren är redo för trådlös
anslutning, men att den inte är ansluten.

• Grön visar att skrivaren är ansluten till ett trådlöst
nätverk.

7 Minneskortplatserna Sätta i ett minneskort.

8 PictBridge-porten Ansluta en PictBridge-aktiverad digitalkamera eller en
flash-enhet till skrivaren.

9 Kontrollpanelen Styra skrivaren.

Om du vill ha mer information kan du se ”Använda
kontrollpanelen” på sidan 110.

10 Pappersutmatningsfacket Samla upp papperet när det matas ut.

11 Pappersstöd för den automatiska dokumentmataren Hålla papperet rakt när det matas in i den automatiska
dokumentmataren.

12 Den automatiska dokumentmataren Skanna, kopiera eller faxa dokument med flera sidor
med storleken US Letter, Legal och A4.

13 Skannerglaset Kopiera eller ta bort ett objekt.

14 Dokumentlocket Komma åt skannerglaset.

EXTEXT

1

2

345678

Använd För att

1 Skannerenheten Komma åt bläckpatronerna.

2 Bläckpatronshållaren Installera, byta eller ta bort en bläckpatron.

3 Nätanslutningen med port Sätt i nätsladden i nätuttaget på baksidan av skrivaren och
sedan i vägguttaget.

4 Locket till enheten för dubbelsidig utskrift • Skriva ut på båda sidorna av pappersarket.

• Ta bort papper som fastnat.
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Använd För att

5 Lexmark N2050 (intern trådlös skrivarserver) Ansluta skrivaren till ett trådlöst nätverk.

Obs! Alla skrivare har inte en intern trådlös skrivarserver
installerad. Om du vill köpa Lexmark N2050 kan du se
”Beställa papper och andra förbrukningsartiklar” på
sidan 141.

6 LINE-porten

LINE

Ansluta skrivaren till en aktiv telefonlinje för att ta emot eller
skicka fax. Skrivaren måste vara ansluten till den här telefon-
linjen för att ta emot inkommande faxsamtal.

Obs! Anslut inte ytterligare enheter till LINE-porten och anslut
inte ett DSL- (digital subscriber line), ISDN- (integrated
services digital network) eller kabelmodem till skrivaren.

7 EXT-porten

EXT

Ansluta ytterligare enheter, t.ex. data- och faxmodem, telefon
eller telefonsvarare till skrivaren.

Obs! Ta bort pluggen för att komma åt porten.

8 USB-porten Ansluta skrivaren till en dator med en USB-kabel.

Varning: Rör inte USB-porten förutom när du sätter i eller tar
ur en USB-kabel eller installationskabel.

Liknande ämnen:
• ”Kontrollera innehållet i förpackningen” på sidan 106

• ”Använda kontrollpanelen” på sidan 110

Installera en kontrollpanel för ett annat språk
Dessa anvisningar gäller endast om du fått en eller flera ytterligare kontrollpaneler med skrivaren.

1 Lyft upp skannerenheten.
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2 Ta tag framtill på kontrollpanelen. Lyft upp och rotera den bakåt för att ta bort den (om det finns en installerad).

3 Välj rätt kontrollpanel för ditt språk.

4 Passa in flikarna på kontrollpanelen med hålen på skrivaren. Kontrollpanelen är vinklad.

5 Sänk kontrollpanelen en aning framtill. Tryck ned kontrollpanelen tills den knäpper på plats.

Liknande ämnen:
• ”Använda kontrollpanelen” på sidan 110

• ”Förstå skrivarens delar” på sidan 107

Använda knapparna och menyerna på kontrollpanelen
Använda kontrollpanelen

Kontrollpanelen innehåller:

• Strömbrytare

• Tvåradig display som visar skrivarstatus, meddelanden och menyposter

• 30 knappar

1 2 3

4 6

7 9

0

5

8

A
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Kontrollpanelens delar beskrivs i följande tabeller:

1

3

4

5

6

7

8

9

A

2

Tryck på För att

1 • Sätta på och stänga av skrivaren.

• Avbryta utskriften, kopieringen, skanningen eller faxningen.

2 Skriva ut på båda sidorna av papperet (dubbelsidig utskrift). En grön bakgrundslampa
tänds när funktionen för dubbelsidig utskrift aktiveras.

Obs! Denna knapp fungerar inte med ett Macintosh operativsystem. Du kan skriva ut
dubbelsidiga dokument med ett Macintosh operativsystem genom att använda inställ-
ningarna på menyn Dubbelsidig i dialogrutan Skriv ut.

3 Läget Kopiera Öppna standardskärmen för kopiering och göra kopior.

Obs! Läget har valts när knappen lyser.

4 Läget Skanna Öppna standardskärmen för skanning och skanna dokument.

Obs! Läget har valts när knappen lyser.

5 Läget Faxa Öppna standardskärmen för fax och skicka fax.

Obs! Läget har valts när knappen lyser.

6 Fotokort Öppna standardskärmen för foton och skriva ut foton.

Obs! Läget har valts när knappen lyser.

7 Inställningar Öppna standardskärmen och ändra skrivarinställningar.

Obs! Andra knapplampor är släckta när den här knappen valts.

8 Ljusare/Mörkare Justera ljusstyrkan för en kopia, ett fax eller ett foto.

9 Visa menyn för kopiering, skanning, faxning eller fotokort, beroende på vilket läge som
valts.
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321 4 5

Tryck på För att

1 • Gå tillbaka till föregående undermeny.

• Ta bort en bokstav eller siffra.

2 • Minska en siffra.

• Ta bort en bokstav eller siffra.

• Bläddra genom menyer, undermenyer eller inställningar på displayen.

3 • Välja ett alternativ på en meny eller undermeny som visas på displayen.

• Mata in eller mata ut papper.

4 • Öka en siffra.

• Lägga in ett mellanrum mellan bokstäver eller siffror.

• Bläddra genom menyer, undermenyer eller inställningar på displayen.

5 • Avbryta ett pågående utskrifts-, kopierings-, skannings- eller faxjobb.

• Ta bort ett faxnummer eller avsluta en faxsändning och gå tillbaka till standardfönstret för fax.

• Stänga en meny eller undermeny och gå tillbaka till standardfönstret för kopiering, skanning,
faxning eller fotokort.

• Ta bort aktuella inställningar eller felmeddelanden och återgå till standardinställningarna.

Förstå skrivaren

112



1

5

6

2

3

4

Tryck på För att

1 Ett nummer eller en symbol på knappsatsen I läget Kopiera eller läget Fotokort: Ange det antal kopior eller
utskrifter du vill göra.

I läget Faxa:

• Ange faxnummer.

• Navigera i ett automatiskt svarssystem.

• Välja bokstäver när du skapar en snabbuppringningslista.

• Ange siffror eller redigera datumet och tiden som visas på
displayen.

2 Autosvar Ange att alla inkommande samtal ska besvaras när knappen
lyser.

3 Ring upp igen/Pausa I läget Faxa:

• Visa det senast uppringda numret. Tryck på  eller  för
att visa de fem senast uppringda numren.

• Lägga in en paus på tre sekunder i numret som ska ringas
upp för att vänta på en utgående linje eller navigera genom
ett automatiskt svarssystem. Du kan bara ange en paus
när du redan har börjat slå numret.

4 Telefonbok Komma åt något av de programmerade numren för snabbupp-
ringning (1–89) eller nummer för gruppuppringning (90-99).

5 Starta färg Starta kopierings-, skannings-, faxnings- eller fotojobb i färg,
beroende på vilket läge som valts.

6 Starta svart Starta ett svartvitt kopierings-, skannings-, faxnings- eller
fotojobb, beroende på vilket läge som valts.

Liknande ämnen:
• ”Förstå menyn Kopiera” på sidan 114

• ”Förstå menyn Skanna” på sidan 115

• ”Förstå menyn Fotokort” på sidan 115

• ”Förstå menyn Faxa” på sidan 118
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Förstå menyn Kopiera

För att förstå och använda menyn Kopiera:

1 På kontrollpanelen trycker du på läget Kopiera.

Standardskärmen för kopiering visas.

2 Om du inte vill ändra någon inställning trycker du på Starta färg eller Starta svartvitt.

3 Om du vill ändra en inställning trycker du på .

4 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad menypost visa.

5 Tryck på .

6 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad undermenypost eller önskad inställning visas.

7 Tryck på .

Obs! Du väljer inställning genom att trycka på . En * visas bredvid den valda inställningen.

8 För att komma till ytterligare undermenyer och inställningar upprepar du steg 6 och steg 7 efter behov.

9 Vid behov trycker du på  upprepade gånger för att återgå till föregående menyer och göra andra
inställningsval.

10 Tryck på Starta färg eller Starta svartvitt.

Använd För att

Kopior* Ange hur många kopior som ska skrivas ut.

Ändra storlek* • Ange ett procentvärde för förstoring eller förminskning av ett original.

• Ange en specifik storlek för kopian.

• Skapa en flersidig affisch.

Ljusare/Mörkare* Justera ljusstyrkan på en kopia.

Kvalitet* Justera kvaliteten på en kopia.

Pappersinställningar Ange papperstyp och -storlek för papperet i pappersfacket.

Upprepa bild* Välja hur många kopior av en bild som du vill skriva ut på en sida.

Sortera Skriva ut en eller flera kopior i korrekt ordning.

Miniatyrer* Välja hur många sidor som ska skrivas ut på en sida.

Dubbelsidigt original Ange om originaldokumentet är dubbelsidigt.

Originalstorlek* Ange originaldokumentets storlek.

Originaltyp* Ange originaldokumentets typ.

* Tillfällig inställning. Mer information om hur du sparar tillfälliga och andra inställningar finns i”Spara inställningar”
på sidan 121.

Liknande ämnen:
• ”Använda kontrollpanelen” på sidan 110
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Förstå menyn Skanna

För att förstå och använda menyn Skanna:

1 På kontrollpanelen trycker du på läget Skanna.

Standardskärmen för skanning visas.

2 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad skanningsdestination visas.

3 Om du inte vill ändra någon inställning trycker du på Starta färg eller Starta svartvitt.

4 Om du vill ändra en inställning trycker du på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad menypost visas.

6 Tryck på .

7 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad undermenypost eller önskad inställning visas.

8 Tryck på .

Obs! Du väljer inställning genom att trycka på . En asterisk (*) visas bredvid den valda inställningen.

9 Om du vill gå in i ytterligare undermenyer eller inställningar trycker du på  eller  upprepade gånger tills

önskad undermenypost eller inställning visas och sedan trycker du på .

10 Vid behov trycker du på  upprepade gånger för att återgå till föregående menyer och göra andra
inställningsval.

11 Tryck på Starta färg eller Starta svartvitt.

Använd För att

Kvalitet1 Justera kvaliteten på en skanning.

Originalstorlek1 Ange originaldokumentets storlek.

1 Tillfällig inställning. Om du vill ha information om hur du sparar tillfälliga och andra inställningar kan du se ”Spara
inställningar” på sidan 121.

Liknande ämnen:
• ”Använda kontrollpanelen” på sidan 110

Förstå menyn Fotokort

1 Tryck på Fotokort, om det behövs, eller sätt i ett minneskort eller flash-enhet i skrivaren.

2 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad menypost visas och tryck sedan på .

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad undermenypost eller önskad inställning visas och tryck sedan

på .

Obs! Du väljer inställning genom att trycka på . En * visas bredvid den valda inställningen.

4 För att komma till ytterligare undermenyer och inställningar upprepar du steg 2 och 3 efter behov.
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5 Vid behov trycker du på  upprepade gånger för att återgå till föregående menyer och göra andra
inställningsval.

6 Tryck på Starta färg eller Starta svartvitt.

Menyalternativ Åtgärd

Provark Skriv ut och skanna ett provark:

• för alla fotografier på minneskortet

• för de senaste 20 fotona

• efter datum

Skriv ut foton Skriv ut foton direkt från ett minneskort eller en flash-enhet.

Spara foton • Spara fotografier som lagrats på ett minneskort eller en flash-enhet till datorn.

• Kopiera foton från ett minneskort till en flash-enhet.

Ljusare/Mörkare Justera ljusstyrkan i utskrivna foton.

Fotoeffekter1 Använd automatisk bildförbättring eller färgeffekter på dina foton.

Pappersinställningar1, 2 Ange papperstyp och -storlek för papperet i pappersfacket.

Fotostorlek1, 2 Ange önskad fotostorlek.

Layout1 Välj att skriva ut med eller utan ramar, centrera ett foto på en sida eller ange antal foton
som ska skrivas ut på en sida.

Kvalitet1 Förbättra kvaliteten på utskrivna foton.

1 Inställningen återgår till standardinställningen när ett minneskort eller en flash-enhet tas bort.
2 Inställningen måste sparas enskilt.

Spara inställningar för pappersstorlek, papperstyp eller fotostorlek

1 Tryck på Inställningar på kontrollpanelen.

2 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Pappersinställningar visas.

3 Tryck på .

4 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Pappersstorlek visas.

5 Tryck på .

6 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad storlek visas.

7 Tryck på .

8 Tryck på  för att gå till undermenyn Papperstyp.

9 Tryck på .

10 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad inställningstyp visas.

11 Tryck på .

12 Tryck på  upprepade gånger tills Standardinställningar visas.
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13 Tryck på .

14 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Fotoutskriftsstorlek visas.

15 Tryck på .

16 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad inställning visas.

17 Tryck på .

Liknande ämnen:
• ”Använda kontrollpanelen” på sidan 110

Förstå menyn PictBridge

I standardinställningsmenyn för PictBridge kan du välja skrivarinställningar om du inte angett inställningarna på din
digitalkamera i förväg. Om du vill ha mer information om hur du gör kameraval kan du se dokumentationen som
medföljde kameran.

1 Ansluta en PictBridge-aktiverad digitalkamera till skrivaren.

a Anslut ena änden av USB-kabeln till kameran.

Obs! Använd endast den USB-kabel som medföljde digitalkameran.

b Sätt in den andra änden av kabeln i PictBridge-porten på skrivarens framsida.

Obs! PictBridge-porten är märkt med PictBridge-symbolen .

Meddelandet PictBridge-kamera upptäckt. Tryck på  för att ändra inställningar. visas
på displayen.

Varning: Vidrör inte USB-kabeln, nätverksadaptern eller skrivaren i det område som visas när du skriver ut från
en PictBridge-aktiverad digitalkamera. Data kan då gå förlorad. Ta inte heller bort USB-kabeln eller
nätverksadaptern medan du skriver ut från en PictBridge-aktiverad digitalkamera.

2 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad menypost visa.
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3 Tryck på .

4 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad undermenypost eller önskad inställning visas.

5 Tryck på .

Obs! Du väljer inställning genom att trycka på . En * visas bredvid den valda inställningen.

6 För att komma till ytterligare undermenyer och inställningar upprepar du stegen ovan.

7 Vid behov trycker du på  upprepade gånger för att återgå till föregående menyer och göra andra
inställningsval.

Menypost Åtgärd

Pappersinställningar1, 2 Ange papperstyp och -storlek för papperet i pappersfacket.

Fotostorlek1, 2 Ange fotoutskriftsstorlek.

Obs! Om du inte angav en fotostorlek i förväg på digitalkameran är standardfotostorle-
karna:

• 4 x 6 (om standardpappersstorleken är US Letter)

• 10 x 15 cm (om standardpappersstorleken är A4 och du inte bor i Japan)

• L (om standardpappersstorleken är A4 och du bor i Japan)

Layout1 Centrera ett foto på en sida eller ange antal foton som ska skrivas ut på en sida.

Kvalitet1 Förbättra kvaliteten på utskrivna foton.

1 Inställningarna återgår till standardinställningarna när den PictBridge-aktiverade digitalkameran tas bort.
2 Inställningen måste sparas enskilt.

Liknande ämnen:
• ”Använda kontrollpanelen” på sidan 110

Förstå menyn Faxa

För att förstå och använda menyn Faxa:

1 På kontrollpanelen trycker du på läget Faxa.

Faxens standardfönster visas.

2 Om du inte vill ändra på någon inställning anger du faxnumret och trycker på Starta färg eller Starta
svartvitt.

3 Om du vill ändra en inställning trycker du på .

4 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad menypost visas och tryck sedan på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad undermenypost eller önskad inställning visas och tryck sedan

på .

Obs! 

Du väljer inställning genom att trycka på . En asterisk (*) visas bredvid den valda inställningen.

6 För att komma till ytterligare undermenyer och inställningar upprepar du steg 5 på sidan 118.
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7 Vid behov trycker du på  upprepade gånger för att återgå till föregående menyer och göra andra
inställningsval.

8 Tryck på Starta färg eller Starta svartvitt för att skicka ett fax.

I tabellen nedan beskrivs funktionen för varje undermeny eller menypost i menyn Faxa.

Använd För att

Kvalitet1 Justera faxkvaliteten på faxet som du skickar.

Telefonbok Lägga till, redigera och skriva ut namn och faxnummer för individer eller grupper.

Ringa upp med luren på Ringa upp ett telefonnummer medan du lyssnar på samtalet via en högtalare på
skrivaren. Detta är användbart när du måste navigera via ett automatiserat svarssystem
innan du skickar faxet.

Fördröja fax Ange en bestämd tid då ett fax ska skickas.

Obs! Kontrollera att datum och tid är korrekt inställda innan du anger en bestämd tid då
ett fax ska skickas.

Ljusare/Mörkare1 Justera ljusstyrkan på faxet som du skickar.

Faxinställningar Öppna menyn och menyposterna i Faxinställningar. Du kan ändra värdena och
spara dem som användarens standardinställningar.

• Skriva ut faxhistorik- eller överföringsstatusrapporter.

• Anpassa inställningarna i Ringa och svara för att ta emot ett fax.

• Välja utskriftsalternativ för fax.

• Anpassa inställningarna i Ringa upp och skicka för att skicka ett fax.

• Blockera fax från de nummer du anger.

När alla värden valts trycker du på  för att spara dem som användarens standardin-
ställningar och avsluta.

Obs! Användarens standardinställning gäller tills du öppnar menyn igen, väljer ett annat
värde och sparar det. En asterisk (*) visas bredvid den valda användarens standardin-
ställning.

1 Tillfällig inställning. Om du vill ha information om hur du sparar tillfälliga och andra inställningar kan du se ”Spara
inställningar” på sidan 121.

Förstå menyn Inställningar

Med menyn Inställningar kan du utföra underhållsfunktioner och ändra och spara olika skrivarinställningar. Om du
vill ha information om hur du sparar tillfälliga och andra inställningar kan du se ”Spara inställningar” på sidan 121.

1 Tryck på Inställningar på kontrollpanelen.

2 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad menypost visas.

3 Tryck på .

4 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad undermenypost eller önskad inställning visas.

5 Tryck på .

Obs! När du väljer ett värde visas en asterisk (*) bredvid den valda inställningen.
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6 För att komma till ytterligare undermenyer och inställningar upprepar du steg 4 och steg 5 efter behov.

7 Vid behov trycker du på  upprepade gånger för att återgå till föregående menyer och göra andra
inställningsval.

Härifrån Kan du

Underhåll Välja:

• Bläcknivå för att visa färgpatronens bläcknivå. Tryck på
 eller  för att visa bläcknivån för den svarta bläckpa-

tronen (eller fotopatronen).

• Rengör bläckpatroner för att rengöra bläckpatronernas
munstycken.

• Justera bläckpatroner för att justera bläckpatronen.

• Skriv ut testsida för att skriva ut en testsida.

Pappersinställningar Ange storlek och typ för papperet i pappersfacket.

Enhetsinställningar Välja:

• Språk för att ändra språkinställningen.

• Land för att ställa in standard för den tomma pappersstor-
leken, datumformat, antal nummerpresentationsmönster
och regionval som används i ditt land.

• Datum/tid för att ange datumet och tiden.

• Inställningar i värdfax för att välja om du vill tillåta faxpro-
grammet på datorn att göra ändringar i faxinställningarna.

• Knappljud för att ställa in volymen på tonen när en knapp
på kontrollpanelen trycks på På eller Av. På är standard.

• Energisparläge för att ange hur många minuter det ska ta
innan skrivaren försätts i energisparläget om den inte
används på ett tag.

• Nummerpresentationsmönster för att välja ett av följande
mönster baserat på det land eller den region du valt under
den första installationen. Ring ditt telekommunikationsfö-
retag för att få reda på vilken standard som gäller om
telefonerna i ditt land har två standarder.

– Mönster 1 (FSK)

– Mönster 2 (DTMF)

Om du vill ha mer information kan du se ”Använda nummer-
presentation från kontrollpanelen” på sidan 77.

• Rensa timeout-inställningar för att ändra hur lång tid det
tar innan skrivaren återgår till standardinställningarna om
den inte används på ett tag. Om du vill ha mer information
kan du se ”Spara inställningar” på sidan 121.

Standardinställningar Välja:

• Utskriftsstorlek för foton för att välja storlek på foton som
ska skrivas ut.

• Ange standardinställningar för att ändra standardinställ-
ningarna. Om du vill ha mer information kan du se ”Spara
inställningar” på sidan 121.
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Härifrån Kan du

Nätverksinstallation

Obs! Denna undermenypost visas endast när en
intern trådlös skrivarserver är installerad i
skrivaren.

Välja:

• Utskriftsformatsida för att skriva ut en sida med nätverk-
sinställningarna.

• Trådlös installation för att visa:

– Nätverksnamn, som visar de sex unika tecknen för din
specifika skrivare.

– Trådlös signalkvalitet, som visar signalstyrkan.

– Återställ nätverksadaptern till standardinställ-
ningarna, som ger dig möjlighet att återställa de
trådlösa nätverksinställningarna.

• TCP/IP för att visa skrivarens IP-adress, IP-nätmask och
IP-gateway.

• Nätverkstid för att välja om du vill aktivera tidsservern.

Liknande ämnen:
• ”Använda kontrollpanelen” på sidan 110

Spara inställningar

En * visas bredvid standardinställningen i en inställningsmeny. Så här ändrar du inställningen:

1 Tryck på Inställningar på kontrollpanelen.

2 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad inställning visas.

3 Tryck på :

• för att spara de flesta inställningar. En * visas bredvid den sparade inställningen.

• för att spara en tillfällig inställning. En * visas bredvid den valda inställningen.

Obs! Skrivaren återgår till standardinställningen efter två minuters inaktivitet eller när skrivaren stängs av.
Fotokortsinställningarna stängs inte av efter två minuters inaktivitet eller när skrivaren stängs av, men
återgår till fabriksinställningarna när ett minneskort eller flashenhet tas bort.

Så här ändrar du timeout-funktionen:

1 Tryck på Inställningar.

2 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Enhetsinställningar visas.

3 Tryck på .

4 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Rensa timeout-inställningar visas.

5 Tryck på .

6 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Aldrig visas.

7 Tryck på .

Så här ändrar du en eller flera tillfälliga inställningar till standardinställningar:

1 Tryck på Inställningar.

2 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Standardinställningar visas.
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3 Tryck på .

4 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Ange standardinställningar visas.

5 Tryck på .

6 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Använd aktuella inställningar visas.

7 Tryck på .

Liknande ämnen:
• ”Använda kontrollpanelen” på sidan 110

Förstå programmet

Installera skrivarprogramvaran
Använda CD-skivan som medföljde skrivaren:

1 Stäng alla program som är öppna.

2 Sätt i CD-skivan med skrivarprogramvaran.

3 I Finder dubbelklickar du på ikonen för skrivar-CD:n som visas automatiskt.

4 Dubbelklicka på ikonen Installera.

5 Följ instruktionerna på datorskärmen.

Använda Internet:

1 Gå till Lexmarks webbplats www.lexmark.se.

2 På hemsidan kan du navigera genom de olika menyalternativen och sedan klicka på Drivrutiner och
nedladdningar.

3 Välj skrivare och skrivardrivrutiner för det operativsystem du använder.

4 Följ instruktionerna på skärmen för att ladda ner drivrutinen och installera skrivarprogramvaran.

Liknande ämnen:
• ”Ta bort skrivarprogramvaran” på sidan 122

• ” Ta bort och installera om programvaran” på sidan 199

Ta bort skrivarprogramvaran
Om skrivarprogramvaran inte installerats på rätt sätt visas ett kommunikationsfelmeddelande när du försöker skriva
ut. Avinstallera skrivarprogrammet och installera sedan om det.

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

Om mappen för skrivaren inte finns på skrivbordet eller har raderats:

a Gå till Mac OS X-enheten där skrivarprogramvaran installerades.

b Välj Bibliotek   Skrivare   Lexmark   Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på ikonen Avinstallation för skrivaren.

3 Fyll i behörighetsinformationen och klicka sedan på OK.

Obs! Om du vill ha information om lösenord klickar du på  för att öppna Hjälpcentret.

Förstå skrivaren

122

http://www.lexmark.com


4 Klicka på Avinstallera.

5 Klicka på OK.

Liknande ämnen:
• ”Installera skrivarprogramvaran” på sidan 122

Använda dialogrutan Val av skrivare
Dialogrutan Val av skrivare visas i Lexmark Inställningsassistent vid installation. Den listar alla skrivare som är
anslutna till datorn och alla skrivare som finns i det lokala nätverket. Den gör det även möjligt för dig att välja en
skrivare som du vill använda.

1 Från snabbmenyn längst upp väljer något av följande alternativ:

• Tillgängliga skrivare – Visa en lista över delade skrivare och fjärranslutna skrivare i det lokala nätverket.

• Lägg till fjärransluten (endast tillgängligt för skrivare med nätverksstöd) – Lägg till en skrivare från ett annat
subnät.

• Använd delad – Använd en delad skrivare i det lokala nätverket.

Om du väljer Gör så här

Tillgängliga skrivare En lista över alla tillgängliga och delade skrivare visas
i fönstret Skrivarnamn.

a Välj den skrivare som du vill använda från skrivar-
listan.

b Klicka på Välj .

Lägg till fjärransluten (endast tillgängligt för skrivare
med nätverksstöd)

Bladet Val av nätverk visas. Med det kan du söka efter
en skrivare i nätverket och lägga till den i din skrivar-
lista.

Följ dessa steg för att göra detta:

a I fältet ”Sök efter IP-Adress” skriver du IP-
adressen eller subnätet för den skrivare som du
vill använda.

b På tangentbordet trycker du på retur.

En lista över skrivare som datorn känner av visas.

c Välj den skrivare som du vill använda från skrivar-
listan.

d Klicka på Välj .

Använd delad En lista över alla delade skrivare visas i fönstret
Skrivarnamn.

a Välj den skrivare som du vill använda från skrivar-
listan.

b Klicka på Välj .

2 Klicka på Fortsätt.

Liknande ämnen:
• ”Installera skrivarprogramvaran” på sidan 122
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Använda dialogrutan Skrivarinstallation klar
Dialogrutan Skrivarinstallation klar ger alternativ som kan vara till hjälp efter en lyckad installation. Härifrån kan du:

• Titta efter specialerbjudanden.

• Skriva ut en testsida.

Liknande ämnen:
• ”Installera skrivarprogramvaran” på sidan 122

Använda dialogrutan Utskriftsformat
Du kan öppna dialogrutan Utskriftsformat från nästan vilket program som helst:

1 Med ett dokument eller foto öppet väljer du Arkiv  Utskriftsformat.

Dialogrutan Utskriftsformat visas.

2 Justera inställningarna.

Härifrån Väljer du För att

Inställningar Sidinformation Välja pappersstorlek, riktning eller skalvärde för ett foto.

Spara som förval Spara dina anpassade inställningar som standardinställningar.

Format för Namnet på din skrivare Formatera en sida för att skriva ut med skrivaren.

Pappersformat Välja en papperstorlek från listan.

Riktning Välja en riktning.

Skala Förminska eller förstora ett foto till en viss procent av dess ursprungliga
storlek.

Obs! Tillåtna värden ligger mellan 25 % och 400 % av originalstorleken.

Dessa knappar finns längst ned i dialogrutan Utskriftsformat:

Klicka på För att

Gå till Hjälpcentret för att få mer information.
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Klicka på För att

Avbryt Stänga dialogrutan Utskriftsformat utan att ändra inställningarna.

OK Spara inställningarna och stänga dialogrutan Utskriftsformat.

Liknande ämnen:
• ”Använda dialogrutan Skriv ut” på sidan 125

Använda dialogrutan Skriv ut
Du kan öppna dialogrutan Skriv ut från nästan vilket program som helst:

1 Med ett dokument öppet väljer du Arkiv  Skriv ut.

Dialogrutan Skriv ut visas.

• För Mac OS X version 10.3:

• För Mac OS X version 10.4 eller senare:

2 På snabbmenyn Skrivare väljer du 6500 Series.
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3 Ändra inställningarna efter behov.

Härifrån Välj För att

Exemplar & sidor Exemplar Ange det antal kopior du vill skriva ut.

Sorterat Sortera utskrifter av flera kopior.

Sidor • Skriva ut alla sidor.

• Skriva ut sidor i ett visst intervall.

• Skriva ut den aktuella sidan.

Layout Sidor per ark Skriva ut flera sidor på ett enda
pappersark.

Utskriftsriktning Ange hur du vill att flera sidor ska visas
på ett enda pappersark.

Ram Skriva ut en ram runt varje sida.

Dubbelsidig Skriva ut på båda sidorna av papperet.

Välj ett av följande alternativ:

• Av

• Långsidesbindning (sidorna binds
längs papperets långsida)

• Kortsidesbindning (sidorna binds
längs papperets kortsida)

Utskriftsalternativ

Obs! Detta alternativ är endast
tillgängligt i Mac OS X version
10.3.

Spara som fil Spara utskriftsjobbet som en fil.

Format

Obs! Format är endast aktiverat
när alternativet ”Spara som fil” är
markerat.

Välj ett av följande alternativ:

• PDF

• Postscript

Schemaläggare Skriv ut dokument Schemalägga ett utskriftsjobb. Du kan
välja att skriva ut en fil direkt, pausa
utskriften eller ange när skrivaren ska
skriva ut filen.

Prioritet Ange en prioritet för utskrift.
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Härifrån Välj För att

Pappershantering Sidordning Välj ett av följande alternativ:

• Automatisk

• Normal

• Omvänd

Skriv ut Välj ett av följande utskriftsalternativ:

• Alla sidor

• Sidor med udda nr

• Sidor med jämna nr

Målpappersstorlek Välj ett av följande alternativ:

• Använd dokumentets storlek

• Skala till pappersstorleken

Obs! ”Skala ned” är endast aktiverat
när alternativet ”Skala till pappersstor-
leken” är markerat.

ColorSync Färgkonvertering Välja Standard.

Quartz-filter Välja ett filteralternativ.

Försättsblad

Obs! Detta alternativ är endast
tillgängligt i Mac OS X version
10.4 eller senare.

Skriv ut försättsblad Välj ett av följande alternativ:

• Inget

• Före dokument

• Efter dokument

Försättsbladstyp Välj ett av följande alternativ:

• Standard

• Klassificerad

• Konfidentiell

• Hemlig

• Topphemlig

• Oklassificerad

Faktureringsinformation Ange faktureringsinformation.

Kvalitet & media Papperstyp Ange papperstypen som fyllts på.

Utskriftskvalitet Välja en utskriftskvalitet.

Färgalternativ Dokumentfärg Välja en färginställning. Välj Färg eller
Endast svart.

Avancerade alternativ Spegelvänd Skriva ut en spegelvänd bild av
dokumentet.

Automatisk bildskärpa Minska bildens suddighet.
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Härifrån Välj För att

Skrivartjänster Lexmark 6500 Series Verktyg Gå till Verktyg.

Felsökning Öppna Hjälpcentret.

Beställa förbrukningsartiklar Besöka vår webbplats för att beställa
förbrukningsartiklar.

Kontakta Lexmark Besöka vår webbplats.

Programversion Visa programvaruversionen på instal-
lerade filer.

Förhandsgranska

Obs! Detta alternativ är endast
tillgängligt om filen som är
öppnad är ett foto.

Rotera Ändra riktningen på fotot.

Quartz-filter Välj ett av följande alternativ:

• Svartvit

• Blå ton

• Grå ton

• Minska ljusstyrkan

• Öka ljusstyrkan

• Minska filstorlek

• Sepiaton

Sammanfattning Visa en sammanfattningssida med
aktuella utskriftsinställningar.

Dessa knappar finns längst ned i dialogrutan Skriv ut:

Klicka på För att

Gå till Hjälpcentret för att få mer information.

Förhandsgranska Visa en helbild av ett foto och se ytterligare alternativ för att
visa eller granska fotot innan det skrivs ut.

Spara som PDF (endast i Mac OS X version 10.3) Skriva ett dokument till en fil och skapa en PDF.

PDF (i Mac OS X version 10.4 eller senare) Välja bland olika PDF-alternativ för filen.

Faxa (i Mac OS X version 10.3) Faxa ett dokument.

Avbryt Stänga dialogrutan Skriv ut utan att ändra inställningarna.

Skriv ut Skriva ut ett dokument.

Liknande ämnen:
• ” Använda dialogrutan Utskriftsformat” på sidan 124

Använda Skrivartjänster
Skrivartjänster ger användbara webblänkar och information. Härifrån kan du:

• Öppna Utility.

• Öppna Felsökning.

• Beställa förbrukningsartiklar.
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• Kontakta Kundsupport.

• Få information om programversionen.

Så här öppnar du Skrivartjänster:

1 Med ett dokument öppet klickar du på Arkiv  Skriv ut.

2 På den tredje snabbmenyn ovanifrån väljer du Skrivartjänster.

Liknande ämnen:
• ”Använda dialogrutan Skriv ut” på sidan 125

• ”Använda Verktyg” på sidan 132

Använda Allt-i-ett-center
Allt-i-ett-centret tillhandahåller grundläggande funktioner för de flesta skanningsjobb. Du kan anpassa
inställningarna i dialogrutan Allt-i-ett-center i enlighet med den typ av projekt som du vill skapa. Dialogrutan är inställd
på följande standardinställningar:

Vad är det som skannas? Foto

Hur ska den skannade bilden användas? Skrivas ut

Sänd skannad bild till: Arkiv

Fråga efter flera sidor Ej vald

Uppmaning att ge varje sida ett namn Ej vald
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Härifrån Kan du

Vad är det som skannas? Välja alternativet som påminner mest om den typ av objekt du skannar.
Inställningarna optimeras efter ditt val:

• Foto

• Blandad grafik och text

• Tidskrift eller tidning

• Svart text

Hur ska den skannade bilden användas? Ange hur skanningen ska användas. Upplösningen och andra inställ-
ningar optimeras efter hur du väljer:

• Skrivas ut

• Visa på skärm/webbsida

• Faxa

• Redigera (OCR)

Sänd skannad bild till Välja vart du vill skicka skannade bilder, t.ex. till Fil, till Urklipp eller till
ett program. Om du vill lägga till, ta bort eller ändra program i listan kan
du se ”Redigera listan Anpassa” på sidan 46. Om du vill veta mer kan
du se ”Välja vart skannade bilder ska skickas” på sidan 45

Fråga efter flera sidor Skanna flera sidor med nuvarande skanningsinställningar. Du ombeds
att placera nästa objekt på skannerglaset efter att en sida har skannats.
Om du fortfarande har fler sidor att skanna klickar du på Skanna. När
flersidesskanningen är klar klickar du på Utfört.

Välj inte Fråga efter flera sidor om du bara skannar ett objekt.

Uppmaning att ge varje sida ett namn Ange ett filnamn för varje sida eller objekt som skannas.
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Härifrån Kan du

Standardinställningar Återgå till fabriksinställningarna.

Förhandsgranska/Redigera Öppna dialogrutan Skanna för att visa bilden och justera skanningsin-
ställningarna.

Skanna Starta skanning.

Klicka på  för att gå till Hjälpcentret och få mer information.

Liknande ämnen:
• ”Skanna” på sidan 43

• ”Arbeta med foton med hjälp av datorn” på sidan 97

Använda nätverkskortläsare
Om du har satt in en minnesenhet i skrivaren kan du med programmet till nätverkskortläsaren ansluta till en
nätverksskrivare, visa miniatyrer av foton eller bilder på minnesenheten och överföra bilder till datorn.

Det finns tre sätt att öppna nätverkskortläsaren:

• I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

Dubbelklicka på ikonen Lexmark nätverkskortläsare.

• Gå till Mac OS X-enheten där skrivarprogramvaran installerades.

Välj Bibliotek   Skrivare   Lexmark   Lexmark 6500 Series.

Dubbelklicka på ikonen Lexmark nätverkskortläsare.

• Sätt in ett minneskort eller ett flashenhet i skrivaren.

1 På kontrollpanelen trycker du på .

2 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Spara foton visas på displayen.

3 Tryck på .

4 Vid behov trycker du på  eller  upprepade gånger tills Dator visas.

5 Tryck på .

Om du angav en PIN-kod under nätverksinstallationen och uppmanas om den:
a Ange PIN-koden med knappsatsen på kontrollpanelen.

b Tryck på .

Dialogrutan Nätverkskortläsare visas på datorskärmen.
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Så här justerar du inställningarna för nätverkskortläsaren:

1 Välj Lexmark nätverkskortläsare  Inställningar.

2 Klicka vid behov på Allmän

3 Välj om du vill visa ett meddelande varje gång en minnesenhet sätts in i skrivaren.

4 Klicka på Inställningar.

5 Tilldela datorn ett namn.

6 Välj om du vill ange en PIN-kod för att få tillgång till din dator.

Obs! PIN-koden ska vara en kombination av fyra siffror från 1 - 9.

7 Klicka på Verkställ.

Dessa knappar finns längst ned i dialogrutan Nätverkskortläsare:

Klicka på För att

+ Lägga till en nätverksskrivaren i listan.

– Ta bort en nätverksskrivare från listan.

Ansluta till en nätverksskrivare i listan.

Koppla ifrån anslutningen till en nätverksskrivare i listan.

Justera storleken på miniatyrerna i dialogrutan Nätverkskortläsare.

Gå till Hjälpcentret för att få mer information.

Spara Spara valda bilder på datorn.

Använda Verktyg
Verktyg är den centrala källan för skrivarunderhåll och användbara webblänkar. Härifrån kan du:

• Installera bläckpatronerna.

• Skriva ut en testsida.

• Skriva ut en justeringssida.

• Rengöra bläckpatronens munstycken.

• Beställa bläckpatroner eller förbrukningsartiklar.

• Registrera din skrivare.

• Kontakta Kundsupport.

• Titta efter specialerbjudanden.

Det går att öppna Verktyg på två sätt:

• I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Verktyg.

• Från ett program:
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För Mac OS X version 10.3 eller senare:

1 Med ett dokument öppet klickar du på Arkiv  Skriv ut.

2 På den tredje snabbmenyn ovanifrån väljer du Skrivartjänster.

3 Klicka på Lexmark 6500 Series Verktyg.

För Mac OS X version 10.4 eller senare:

1 Med ett dokument öppet klickar du på Arkiv  Skriv ut.

2 Klicka på Avancerat.

3 På den tredje snabbmenyn ovanifrån väljer du Skrivartjänster.

4 Klicka på Lexmark 6500 Series Verktyg.

Verktyg har två flikar med olika länkar under varje flik:

– Fliken Underhåll

– Fliken Webblänkar

Liknande ämnen:
• ” Använda Skrivartjänster” på sidan 128
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Underhålla skrivaren

Bläckpatroner

Installera bläckpatroner

1 Ta bort den använda bläckpatronen eller bläckpatronerna. Om du vill ha mer information kan du se ”Ta bort en
använd bläckpatron” på sidan 135.

2 Om du sätter i nya bläckpatroner tar du bort tejpen från bak- och undersidan av den svarta bläckpatronen och
sätter i bläckpatronen i den vänstra hållaren.

Varning: Vidrör inte guldkontakterna på baksidan av patronen eller metallmunstyckena på undersidan av
patronen.

3 Stäng locket till den svarta bläckpatronens hållare.

Underhålla skrivaren

134



4 Ta bort tejpen från bak- och undersidan av färgpatronen och sätt i bläckpatronen i den högra hållaren.

Varning: Vidrör inte guldkontakterna på baksidan av patronen eller metallmunstyckena på undersidan av
patronen.

5 Stäng locket till färgpatronens hållare.

6 Stäng skannerenheten. Se till att du inte har händerna under skannerenheten.

På kontrollpanelen blir du uppmanad att fylla på papper och trycka på  för att skriva ut en justeringssida.

Obs! Skannerenheten måste vara stängd för att du ska kunna starta ett nytt skannings-, utskrifts-, kopierings-
eller faxjobb.

Liknande ämnen:
• ”Ta bort en använd bläckpatron” på sidan 135

• ”Justera bläckpatroner” på sidan 136

Ta bort en använd bläckpatron

1 Se till att skrivaren är på.

2 Lyft upp skannerenheten.
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Bläckpatronshållaren flyttar sig och stannar i påfyllningspositionen, om inte skrivaren är upptagen.

3 Tryck ned bläckpatronsspärren för att lyfta upp locket till bläckpatronen.

4 Ta bort den använda bläckpatronen.

Obs! Om du ska ta bort båda bläckpatronerna upprepar du steg 3 och 4 för den andra bläckpatronen.

Liknande ämnen:
• ”Installera bläckpatroner” på sidan 134

Justera bläckpatroner

1 Fyll på med vanligt papper.

2 På kontrollpanelen trycker du på Inställningar.

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Underhåll visas.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Justera bläckpatroner visas.

6 Tryck på .

En justeringssida skrivs ut.

Om du justerade bläckpatronerna för att förbättra utskriftskvaliteten skriver du ut dokumentet igen. Om
utskriftskvaliteten inte har förbättrats rensar du bläckpatronernas munstycken.

Liknande ämnen:
• ”Rengöra bläckpatronens munstycken” på sidan 137

• ”Torka av bläckpatronens munstycken och kontakter” på sidan 137

• ”Bevara bläckpatronerna” på sidan 138

• ”Förbättra utskriftskvaliteten” på sidan 139
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Rengöra bläckpatronens munstycken

1 Fyll på med vanligt papper.

2 Tryck på Inställningar.

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Underhåll visas.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Rengöra bläckpatroner visas.

6 Tryck på .

En sida skrivs ut som tvingar ut bläcket genom munstyckena på bläckpatronerna för att de ska rengöras.

7 Skriv ut dokumentet igen för att kontrollera att utskriftskvaliteten har förbättrats.

8 Om utskriftskvaliteten inte har förbättrats kan du försöka att rengöra munstyckena upp till två gånger till.

Liknande ämnen:
• ”Torka av bläckpatronens munstycken och kontakter” på sidan 137

• ”Förbättra utskriftskvaliteten” på sidan 139

Torka av bläckpatronens munstycken och kontakter

1 Ta bort bläckpatronerna.

2 Fukta en ren, luddfri trasa med vatten och placera den sedan på en plan yta.

3 Håll munstyckena försiktigt mot trasan i tre sekunder och torka sedan i den riktning som visas.
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4 Håll ett rent hörn av trasan försiktigt mot kontakterna i cirka tre sekunder och torka sedan i den riktning som
anges.

5 Använd en annan ren del av trasan och upprepa steg 3 och steg 4.

6 Låt munstyckena och kontakterna torka helt.

7 Sätt i bläckpatronerna igen.

8 Skriv ut dokumentet igen.

9 Om utskriftskvaliteten inte har förbättrats rengör du bläckpatronernas munstycken. Om du vill ha mer information
kan du se ”Rengöra bläckpatronens munstycken” på sidan 137.

10 Upprepa steg 9 upp till två gånger till.

11 Om utskriftskvaliteten fortfarande är dålig byter du ut bläckpatronerna.

Liknande ämnen:
• ”Rengöra bläckpatronens munstycken” på sidan 137

• ”Bevara bläckpatronerna” på sidan 138

Bevara bläckpatronerna
• Låt nya bläckpatroner ligga kvar i förpackningen tills du ska installera dem.

• Ta inte ut en bläckpatron ur skrivaren om du inte ska byta ut den, rengöra den eller förvara den i en lufttät
förpackning. Bläckpatronerna skriver inte ut som de ska om de lämnas oskyddade under en längre tid.
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• Förvara bläckpatronen i dess förvaringsenhet när den inte används.

Liknande ämnen:
• ”Rengöra bläckpatronens munstycken” på sidan 137

• ”Torka av bläckpatronens munstycken och kontakter” på sidan 137

Skriva ut en testsida med datorn
1 Fyll på vanligt papper.

2 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

3 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Verktyg.

4 På fliken Underhåll klickar du på Skriv ut en testsida.

En sida skrivs ut.

Om testsidan inte skrevs ut alls eller är av dålig kvalitet läser du alla felmeddelanden som visas på skärmen och
följer anvisningarna.

Liknande ämnen:
• ”Använda Verktyg” på sidan 132

• ”Det går inte att skriva ut en testsida” på sidan 150

Förbättra utskriftskvaliteten
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Kontrollera papperet
• Använd rätt typ av papper för dokumentet. Om du skriver ut foton eller andra bilder med hög kvalitet kan du

använda Lexmark fotopapper eller Lexmark PerfectFinish fotopapper för ett så bra resultat som möjligt. Använd
inte Lexmark Premium fotopapper. Dina bläckpatroner är inte kompatibla med den här papperstypen.

• Använd papper som är tjockare eller ljust vitt.
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Kontrollera bläckpatronerna
Om dokumentet fortfarande inte har tillfredsställande utskriftskvalitet kan du göra på följande sätt:

1 Justera bläckpatronerna. Om du vill ha mer information kan du se ”Justera bläckpatroner” på sidan 136.

Om utskriftskvaliteten inte har förbättrats går du vidare till steg 2.

2 Rengöra bläckpatronens munstycken. Om du vill ha mer information kan du se ”Rengöra bläckpatronens
munstycken” på sidan 137.

Om utskriftskvaliteten inte har förbättrats går du vidare till steg 3.

3 Ta bort och sätt in bläckpatronerna igen. Om du vill ha mer information kan du se ”Ta bort en använd bläckpatron”
på sidan 135 och ”Installera bläckpatroner” på sidan 134.

Om utskriftskvaliteten inte har förbättrats går du vidare till steg 4.

4 Torka av munstyckena och kontakterna. Om du vill ha mer information kan du se ”Torka av bläckpatronens
munstycken och kontakter” på sidan 137.

Om utskriftskvaliteten fortfarande är dålig byter du ut bläckpatronerna. Om du vill ha mer information kan du se
”Beställa bläckpatroner” på sidan 141.

Rengöra skannerglaset
1 Fukta en ren, luddfri trasa med vatten.

2 Torka försiktigt rent skannerglaset.

Obs! Se till att allt bläck eller all korrigeringsvätska på dokumentet har torkat innan du lägger dokumentet på
skannerglaset.

Liknande ämnen:
• ”Förbättra utskriftskvaliteten” på sidan 139

• ”Underhålla skrivaren” på sidan 134

Rengöra skrivarens utsida
1 Se till så att skrivaren är avstängd och inte är ansluten till vägguttaget.

Var försiktig! För att undvika att få en elektrisk stöt ska du ta ut nätsladden ur vägguttaget och koppla
bort alla sladdar från skrivaren innan du fortsätter.

2 Ta bort papper från pappersfacket och pappersutmatningsfacket.

3 Fukta en ren, luddfri trasa med vatten.

Varning: Använd inte vanliga rengöringsmedel, eftersom de kan skada skrivarens yta.

4 Torka endast av skrivaren utanpå och var noga med att ta bort bläckrester som har satt sig på
pappersutmatningsfacket.

Varning: Om du torkar av inuti skrivaren med en fuktig trasa kan skrivaren ta skada.

5 Se till så att pappersfacket och pappersutmatningsfacket är torra innan du börjar skriva ut.
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Använda bläckpatroner från Lexmark
Skrivare, bläckpatroner och fotopapper från Lexmark har utformats för att fungera tillsammans för överlägsen
utskriftskvalitet.

Om du får meddelandet Slut på Lexmarks originalbläck har bläcket i den patron som meddelandet avser
förbrukats.

Om du tror att du har köpt en ny, äkta Lexmark-bläckpatron och meddelandet Slut på Lexmarks
originalbläck ändå visas:

1 Klicka på Lära dig mer på meddelandet.

2 Klicka på Rapportera en bläckpatron från annan tillverkare än Lexmark.

Om du inte vill att meddelandet visas igen för de avsedda bläckpatronerna:

• Byt ut bläckpatronerna mot nya bläckpatroner från Lexmark.

• Om du skriver ut från en dator klickar du på Lära dig mer på meddelandet, markerar kryssrutan och klickar på
Stäng.

• Om du använder skrivaren utan en dator trycker du på Avbryt.

Lexmarks garanti täcker inte skada som uppstått genom användning av bläck eller bläckpatroner från annan
tillverkare än Lexmark.

Fylla på bläckpatroner
Garantin täcker inte reparation av fel eller skador som uppstår till följd av påfyllda bläckpatroner. Lexmark
rekommenderar att du inte använder påfyllda bläckpatroner. Om bläckpatronerna fylls på kan det påverka
utskriftskvaliteten och orsaka skador på skrivaren. Använd förbrukningsartiklar från Lexmark för bästa resultat.

Beställa bläckpatroner
Lexmark 6500 Series-modeller

Del Artikelnummer Genomsnittlig standardkapacitet för bläckpatron är
upp till1

Svart bläckpatron 42A 220

Svart bläckpatron2 42 220

Svart bläckpatron med hög kapacitet 44 540

Färgpatron 41A 210

Färgpatron2 41 210

Färgpatron med hög kapacitet 43 350

Fotopatron 40 Inte tillämplig

1 Värdena uppnådda genom kontinuerlig utskrift. Fastställda kapacitetsvärden i enlighet med ISO/IEC 24711.
2 Licenserad patron för returprogram

Beställa papper och andra förbrukningsartiklar
Om du vill beställa förbrukningsartiklar eller hitta en återförsäljare nära dig kan du besöka vår webbplats på
www.lexmark.se.
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Anmärkningar:

• Använd bläckpatroner från Lexmark för bästa resultat.

• För att få så bra resultat som möjligt när du skriver ut foton eller andra bilder med hög kvalitet bör du använda
Lexmark fotopapper eller LexmarkPerfectfinishTM fotopapper. Du ska inte använda Lexmark Premium
fotopapper. Dina bläckpatroner är inte kompatibla med den här papperstypen.

• Undvik att röra vid utskriftsytan med fingrarna eller vassa föremål för att förhindra att utskriften blir smetig eller
repas. Du får bäst resultat om du tar bort utskrifterna en och en allt eftersom de matas ut från
pappersutmatningsfacket och låter dem torka i minst 24 timmar innan du buntar, visar eller förvarar dem.

Del Artikelnummer

USB-kabel 1021294

Lexmark N2050 (intern trådlös skrivarserver)

Obs! Om en intern trådlös skrivarserver inte redan
är installerad i skrivaren kan du installera Lexmark
N2050 om du vill kunna skriva ut och skanna i ett
trådlöst nätverk.

Om du vill ha mer information kan du gå till
www.lexmark.se.

Om du vill ha mer information kan du gå till www.lexmark.se

Papper Pappersstorlek

Lexmark fotopapper • US Letter

• A4

• 4 x 6 tum

• 10 x 15 cm

LexmarkPerfectFinish fotopapper • US Letter

• A4

• 4 x 6 tum

• 10 x 15 cm

• L

Obs! Tillgänglighet varierar mellan olika länder och regioner.

Om du vill ha information om hur du köper Lexmark fotopapper eller LexmarkPerfectFinish fotopapper där du bor
kan du gå tillwww.lexmark.se.

Hitta information om skrivaren

Snabbinstallationsblad

Beskrivning Finns här

På Snabbinstallationsbladet finns anvisningar om hur
du installerar maskin- och programvara.

Dokumentet finns i skrivarförpackningen och på Lexmarks
webbplats på www.lexmark.com.
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Användarhandbok

Beskrivning Finns här

Användarhandboken innehåller anvisningar för hur
du installerar skrivaren samt grundläggande instruk-
tioner för hur du använder den.

Obs! Om skrivaren har stöd för Macintoshs operativ-
system kan du se Mac-hjälpen:

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på
mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på skrivarikonen Hjälp.

Dokumentet finns i skrivarförpackningen och på Lexmarks
webbplats på www.lexmark.com.

Verktyg och Skrivartjänster

Beskrivning Finns här

I Verktyg och Skrivartjänster finns information om allmänt
underhåll och andra liknande uppgifter.

Du kan öppna dem från dialogrutan Skriv ut i alla
program. Om du vill ha mer information kan du se
”Använda Verktyg” på sidan 132.

Hjälp

Beskrivning Finns här

Om skrivaren är ansluten till en dator kan du använda
hjälpen för att få anvisningar om hur du använder
skrivaren. Där kan du även få annan information, t.ex. om
hur du:

• Använder programmet

• Fyller på papper

• Skriver ut

• Arbetar med foton

• Skannar (om det stöds av skrivaren)

• Kopierar (om det stöds av skrivaren)

• Faxar (om det stöds av skrivaren)

• Underhåller skrivaren

• Ansluter skrivaren till ett nätverk (om det stöds av
skrivaren)

• Felsöker problem med utskrift, kopiering, skanning,
faxning, pappersstopp och felmatningar

När du installerar skrivarprogrammet installeras även
hjälpen för skrivaren.

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen
Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på skrivarikonen Hjälp.
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Kundsupport

Beskrivning Finns här (Nordamerika) Finns här (resten av världen)

Support via telefon Ring oss på

• USA: 1-800-332-4120

Måndag–fredag (8.00 –23.00 ET)

Lördag (12.00–18.00 ET)

• Kanada: 1-800-539-6275

Engelska Måndag–fredag
(8.00 -23.00 ET)

Lördag (12.00–18.00 ET)

Franska Måndag–fredag (9.00 -19.00 ET)

• Mexiko: 01-800-253-9627

Måndag–fredag (8.00 –20.00 ET)

Obs! Supportnummer och -tider kan ändras
utan föregående meddelande. I den tryckta
garantiinformationen som medföljde skrivaren
finns information om de senaste telefon-
numren.

Telefonnummer och supporttider kan
variera mellan olika länder och regioner.

Besök vår webbplats på
www.lexmark.com. Välj ett land eller en
region och klicka sedan på länken
Kundsupport.

Obs! Ytterligare information om hur du
kontaktar Lexmark finns i den tryckta
garantin som medföljde skrivaren.

E-postsupport Om du vill ha support via e-post besöker du
vår webbplats: www.lexmark.com.

1 Klicka på KUNDSUPPORT.

2 Klicka på Teknisk support.

3 Välj skrivarserie.

4 Välj skrivarmodell.

5 I avsnittet för supportalternativ klickar du
på E-postsupport.

6 Fyll i formuläret och klicka sedan på
Skicka fråga.

E-postsupporten varierar mellan olika länder
och regioner, och är kanske inte tillgänglig i
vissa fall.

Besök vår webbplats på
www.lexmark.com. Välj ett land eller en
region och klicka sedan på länken
Kundsupport.

Obs! Ytterligare information om hur du
kontaktar Lexmark finns i den tryckta
garantin som medföljde skrivaren.

Begränsad garanti

Beskrivning Finns här (USA) Finns här (resten av världen)

Information om begränsad garanti

Lexmark International, Inc. tillhan-
dahåller en begränsad garanti om
att denna skrivare ska vara fri från
defekter med avseende på material
och utförande under tolv månader
från och med inköpsdatumet.

Du kan läsa om begränsningarna och
villkoren för denna begränsade garanti i
meddelandet om begränsad garanti som
medföljer skrivaren och som även finns
påwww.lexmark.com.

1 Klicka på KUNDSUPPORT.

2 Klicka på Information om garanti.

3 I avsnittet om begränsad garanti klickar
du på Bläckstråleskrivare & Allt-i-ett-
skrivare.

4 Bläddra igenom webbsidan för att läsa
garantin.

Garantiinformationen varierar
mellan olika länder och
regioner. Se den tryckta
garantin som medföljde
skrivaren.
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Skriv ned följande information (finns på kvittot och på baksidan av skrivaren) och ha den till hands när du kontaktar
oss, så kan vi hjälpa dig snabbare:

• Produkttypens nummer

• Serienummer

• Inköpsdatum

• Butik där produkten köptes

Liknande ämnen:
• ”Använda Verktyg” på sidan 132

• ”Återvinna Lexmark-produkter” på sidan 200

• ”Kontakta kundsupport” på sidan 145

Kontakta kundsupport
Hur gör jag för att kontakta Lexmark Kundsupport?

Ring oss på:

• USA: 1-800-332-4120

Måndag-fredag (8:00-23:00 ET)

Lördag (12:00–18:00 ET)

• Kanada: 1-800-539-6275

Engelska Måndag-fredag (8:00-23:00 ET)

Lördag (12:00–18:00 ET)

Franska Måndag-fredag (09:00:00-20:00 ET)

• Mexiko: 01-800-253-9627

Måndag-fredag (8:00-20:00 ET)

Obs! Telefonnummer och supporttider kan ändras utan föregående meddelande.

Finns kontaktinformationen tillgänglig online?

Ja. Du hittar Lexmarks hemsida på Internet på www.lexmark.se.
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Felsökning

Felsökning vid installation

Fel språk visas på displayen
Det finns flera möjliga lösningar. Prova något av alternativen:

Ändra språkvalet under den första installationen

När du har valt ett språk visas Språk igen på displayen. Så här ändrar du valet:

1 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskat språk visas på displayen.

2 Tryck på  för att spara.

Välj ett annat språk efter den första installationen

1 På kontrollpanelen trycker du på Inställningar.

2 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Enhetsinstallation visas.

3 Tryck på .

4 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Språk visas.

5 Tryck på .

6 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskat språk visas på displayen.

7 Tryck på .

8 Tryck på  eller  tills Ja visas.

9 Tryck på  för att spara.

Obs! Om du inte förstår språket på displayen kan du se ”Återställa skrivaren till fabrikens standardinställningar” på
sidan 198.

Strömbrytaren lyser inte
Följande är möjliga lösningar. Prova med något av alternativen:

Tryck på strömbrytaren

Se till att skrivaren är på genom att trycka på  .
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Koppla ifrån och återanslut nätsladden

1 Koppla bort nätsladden från vägguttaget och sedan från skrivaren.

2 Koppla in sladden hela vägen in i nätdelen på skrivaren.

2

1

3 Koppla in sladden i ett eluttag som har använts för andra elektriska apparater.

4 Om knappen  inte lyser trycker du på .

Kabeln är skadad, lös eller inte ansluten
Skrivarkabeln måste vara korrekt ansluten och oskadad för att kommunikationen ska fungera.

Se till så att USB-kabeln är ansluten till USB-porten på datorns baksida

USB-porten på baksidan av datorn är märkt med . Koppla in den långa, platta änden av USB-kabeln i denna
port.

Se till så att USB-kablens andra ände är ansluten på skrivarens baksida

Koppla in den mindre, kvadratiska änden av USB-kabeln ordentligt i skrivarens baksida.

Se till att kabeln inte är skadad eller sitter löst

Kontrollera att:

• USB-kabeln inte är skadad.

• Lampan  lyser.

Om du vill ha mer information kan du se relaterat ämne nedan.

Programmet installeras inte
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Kontrollera operativsystemet

Följande operativsystem stöds:

• Windows Vista

• Windows XP

• Windows 2000 med Service Pack 3 eller senare

• Mac OS X

Kontrollera systemkraven

Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven som anges på skrivarens förpackning.
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Kontrollera USB-anslutningen

Följ dessa anvisningar om du inte använder skrivaren i ett trådlöst nätverk:

1 Se efter om det finns några synliga skador på USB-kabeln.

2 Koppla in den kvadratiska änden av USB-kabeln på baksidan av skrivaren.

3 Koppla in den rektangulära änden av USB-kabeln i datorns USB-port.

USB-porten är märkt med USB-symbolen  .

Anslut nätdelen igen

1 Tryck på  för att stänga av skrivaren.

2 Ta ut nätsladden ur vägguttaget.

3 Ta försiktigt ur nätsladden från skrivaren.

4 Anslut nätsladden till skrivaren igen.

5 Anslut nätsladden till vägguttaget.

6 Tryck på  för att sätta på skrivaren.

Avinstallera och installera programvara på nytt

Avinstallera skrivarprogrammet och installera sedan om det. Om du vill veta mer kan du se ” Ta bort och installera
om programvaran” på sidan 199.

Skrivaren visas inte i dialogrutan Val av skrivare
Dialogrutan Val av skrivare visas i Lexmark Inställningsassistent vid installation. Om skrivaren inte visas i dialogrutan
Val av skrivare kan du försöka med något av följande:

Är skrivaren ansluten till ett trådlöst nätverk?
• Kontrollera att nätverksskrivaren finns på samma nätverk som datorn.

• Kontrollera att antennen på den interna trådlösa skrivarservern är uppåtvänd.

• Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk kontrollerar du att du har angett rätt SSID-nummer, BSS-typ, WEP-
eller WPA-information.

• Klicka på  för att uppdatera listan.

Är skrivaren ansluten till datorn med en USB-kabel?
• Kontrollera att den ena änden av USB-kabeln är ordentligt ansluten till skrivaren och den andra änden är

ordentligt ansluten till datorn.

• Kontrollera att USB-kabeln som du använder inte är skadad.

• Kontrollera att skrivaren är på. Anslut skrivaren till ett fungerande vägguttag och tryck sedan på  för att sätta
på datorn.

• Klicka på .

Ansluter du en skrivare till ett fjärranslutet subnät?

Om du vill ha mer information kan du se ”Välja en nätverksskrivare” på sidan 12.
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Visas mer än en nätverksskrivare?

Alla Lexmark-skrivare som är anslutna till nätverket bör synas i dialogrutan Val av skrivare. Om det finns mer än en
skrivare av samma modell i nätverket måste du känna till MAC-adressen för den nätverksskrivare som du vill ansluta
till och välja skrivaren som visar den MAC-adressen. Om du vill ha mer information kan du se ”Hitta MAC-adressen”
på sidan 8.

Sidan skrivs inte ut
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Kontrollera nätanslutningen

Om strömindikatorns lampa  inte lyser kan du se”Strömbrytaren lyser inte” på sidan 146.

Fyll på papper på rätt sätt

Ta bort papperet från pappersfacket och lägg sedan i papperet igen.

Kontrollera bläcknivåer

Kontrollera bläcknivåerna och installera nya bläckpatroner vid behov.

Ta bort tejpen på bläckpatronerna

1 Ta bort bläckpatronerna.

2 Se till att etiketten och tejpen har tagits bort.

1 2

3 Installera om bläckpatronerna.

Se till att skrivaren är inställd som standardskrivare och att den inte är pausad

Ställ in skrivaren som standardskrivare så här:

1 I Finder på skrivbordet väljer du Program  Verktyg  Utskriftscenter eller Verktyget för
skivarinställning, beroende på vilken operativsystemsversion du har.

2 I dialogrutan Skrivarlista väljer du din skrivare.

3 Klicka på ikonen Ange som standard.

Återuppta utskriftsjobb

1 I Finder på skrivbordet väljer du Program  Verktyg  Utskriftscenter eller Verktyget för
skivarinställning, beroende på vilken operativsystemsversion du har.

2 I listan med skrivare dubbelklickar du på din skrivare.

Snabbmenyn Skrivare visas.

3 Om du vill återuppta alla utskrifter i kön klickar du på Starta utskrifter.

Om du vill återuppta en särskild utskrift markerar du dokumentets namn och klickar på Återuppta.
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Anslut nätdelen igen

1 Tryck på  för att stänga av skrivaren.

2 Ta ut nätsladden ur vägguttaget.

3 Ta försiktigt bort nätsladden från skrivaren.

4 Anslut nätdelen till skrivaren igen.

5 Anslut nätsladden till vägguttaget.

6 Tryck på  för att sätta på skrivaren igen.

Installera om programvaran

1 Avinstallera skrivarprogrammet och installera sedan om det. Om du vill ha mer information kan du se ” Ta bort
och installera om programvaran” på sidan 199.

2 Om programmet fortfarande inte installeras på rätt sätt kan du besöka vår webbplats på www.lexmark.com för
att hämta det senaste programmet.

a I alla länder och områden förutom USA måste du välja land eller område.

b Klicka på länkarna till drivrutiner och nedladdningar.

c Välj skrivarserie.

d Välj skrivarmodell.

e Välj operativsystem.

f Välj den fil du vill ladda ned och följ sedan anvisningarna på datorskärmen.

Det går inte att skriva ut en testsida
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Kontrollera meddelanden

Om ett felmeddelande visas kan du se ”Felmeddelanden” på sidan 189.

Kontrollera att ström kommer fram till skrivaren

Om indikatorn  inte lyser kan det vara så att skrivaren inte får ström.

• Om så behövs trycker du på  för att stänga av skrivaren.

• Anslut skrivaren till ett annat eluttag.

• Om skrivaren har anslutits till ett överspänningsskydd, kopplar du från skrivaren och ansluter den direkt till
vägguttaget.

• Tryck på  igen för att sätta på skrivaren igen.

Se till att klisterlappen och tejpen har tagits bort från bläckpatronerna

1 Lyft upp skannerenheten.

2 Ta ut bläckpatronerna ur bläckpatronshållaren.

3 Se till att du har tagit bort klisterlappen och tejpen från bläckpatronernas under- och baksidor.
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Kontrollera att bläckpatronerna har installerats som de ska

Placera skrivaren med framsidan vänd mot dig och kontrollera att bläckpatronerna är korrekt installerade. Om du
använder en färgpatron ser du till att den sitter som den ska i den högra hållaren. Om du använder en svart
bläckpatron eller en fotopatron ser du till att den sitter som den ska i den vänstra hållaren.

Om du vill ha mer information kan du se relaterat ämne nedan.

Se till att Lexmarks skrivardrivrutin är inställd som standardskrivare och att den inte är
pausad

Så här ställer du in skrivaren som standardskrivare

1 I Finder på skrivbordet väljer du Program  Verktygsprogram  Utskriftscentralen eller
Skrivarinställning.

2 I dialogrutan med listan över skrivare väljer du din skrivare.

3 Klicka på ikonen Ange som standard.

Återuppta utskriftsjobb

1 I Finder på skrivbordet väljer du Program  Verktygsprogram  Utskriftscentralen eller
Skrivarinställning.

2 I listan med skrivare dubbelklickar du på din skrivare.

3 Klicka på Starta utskrifter i snabbmenyn Skrivare om du vill återuppta alla utskriftsjobb i kön. Om du vill
återuppta en särskild utskrift väljer du dokumentnamnet och klickar sedan på Fortsätt.

Kontrollera USB-anslutningen

1 Kontrollera om det finns några synliga skador på USB-kabeln.

2 Koppla in den fyrkantiga änden av USB-kabeln på baksidan av skrivaren.

3 Koppla in den rektangulära änden av USB-kabeln i datorns USB-port.

USB-porten är märkt med USB-symbolen .

Det går inte att skriva ut från digitalkamera med PictBridge
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Aktivera PictBridge-utskrift från kameran

Aktivera PictBridge-utskrift på kameran genom att välja rätt USB-läge. Om du vill ha mer information kan du se
digitalkamerans dokumentation.

Kontrollera att kameran är en PictBridge-aktiverad digitalkamera

1 Koppla ifrån kameran.

2 Anslut en PictBridge-aktiverad digitalkamera till PictBridge-porten. Se digitalkamerans dokumentation för att
avgöra om den är PictBridge-aktiverad.

Kontrollera USB-kabeln

Använd endast den USB-kabel som medföljde kameran.
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Ta bort minneskort

Ta bort eventuella minneskort från skrivaren.

Kontrollera meddelanden

Om ett felmeddelande visas på displayen kan du se ”Felmeddelanden” på sidan 189.

Skrivaren kan inte kommunicera med datorn
Skrivaren och datorn kan inte utväxla data. Kontrollera att skrivaren är ansluten och att lampan  lyser.

Kontrollera bläckpatronerna
Har bläckpatronerna installerats ordentligt?

Om du vill ha mer information kan du se ”Installera bläckpatroner” på sidan 134.

Har klisterlappen och tejpen tagits bort från bläckpatronerna?

Lyft åtkomstluckan. Tryck ned bläckpatronsflikarna för att lyfta upp locken till bläckpatronerna.

Är det lite bläck i patronerna?

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Verktyg.

3 Kontrollera bläcknivåerna i bläckpatronerna på fliken Underhåll.

Om ett utropstecken (!) visas på bläckpatronen är bläcknivån låg. Installera en ny bläckpatron. Om du vill ha
mer information kan du se ”Installera bläckpatroner” på sidan 134.

Om du vill ha mer information om hur du beställer bläckpatroner kan du se ”Beställa bläckpatroner” på
sidan 141.
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Bläcknivåerna verkar inte stämma
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Skriver du ut grafik eller foton?

När du skriver ut dokument som innehåller mycket grafik eller skriver ut med inställningen Foto för Kvalitet/Hastighet,
använder skrivaren mer bläck. Typen av dokument samt vald utskriftskvalitet påverkar mängden bläck som skrivaren
använder.

Skriver du ut en stor fil?

De bläcknivåer som anges i skrivarprogrammet uppdateras inte under ett pågående utskriftsjobb, de visar den
bläcknivå som gällde då jobbet påbörjades. Därför kan det verka som om bläcknivåerna inte stämmer i fönstret
Utskriftsstatus när du skriver ut en stor fil.

Bläcknivåerna verkar sjunka alltför snabbt
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Skriver du ut foton eller dokument som innehåller mycket grafik?

Eftersom utskrift av foton och grafik kräver mer bläck än textdokument, ökar bläckåtgången när du skriver ut sådant.

Skriver du ut med inställningen Hög Kvalitet/Hastighet?

Om du vill minska mängden bläck som går åt väljer du Maximal när du skriver ut på fotopapper eller tjockt, matt
papper. Alla andra papperstyper skrivs ut med bäst resultat med en lägre inställning för Kvalitet/Hastighet. Använd
inställningen Utkast eller Normal när du skriver ut de allra flesta textdokument.

Trådlös felsökning

Kontrollera säkerhetsnycklarna
En säkerhetsnyckel är som ett lösenord. Alla enheter i samma nätverk delar på en säkerhetsnyckel.

Obs! Se till att du kopierar säkerhetsnyckeln exakt, inklusive eventuella versaler, och förvarar den på en säker plats
för användning vid ett senare tillfälle.

Säkerhetsnyckeln måste uppfylla följande kriterier.

WEP-nyckel
• Exakt 10 eller 26 hexadecimaltecken. Hexadecimaltecken är A-F och 0–9.

• Exakt 5 eller 13 ASCII-tecken. ASCII-tecken är bokstäver, nummer och symboler som finns på ett tangentbord.

WPA-PSK- eller WPA2-PSK-nyckel
• Upp till 64 hexadecimaltecken. Hexadecimaltecken är A-F och 0–9.

• Mellan 8 och 64 ASCII-tecken. ASCII-tecken är bokstäver, nummer och symboler som finns på ett tangentbord.

Liknande ämnen:
• ”Kontrollera säkerhetsnycklarna” på sidan 11

Hur tar jag reda på vilken typ av säkerhet mitt nätverk använder?
Du måste känna till säkerhetsnyckeln och säkerhetsläget för att kunna installera skrivaren korrekt för användning
på det trådlösa nätverket. Om du vill ha denna information kan du se dokumentationen som medföljde den trådlösa
routern, se webbsidan för routern eller fråga personen som installerade det trådlösa nätverket.
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Liknande ämnen:
• ”Kontrollera säkerhetsnycklarna” på sidan 153

Skrivaren har konfigurerats rätt men kan inte hittas på nätverket
Kontrollera att:

• Skrivaren är ansluten och att  lampan lyser.

• Skrivaren är inom det trådlösa nätverkets räckvidd.

• Skrivaren står på avstånd från andra elektroniska enheter som kan störa den trådlösa signalen.

• Det trådlösa nätverket har ett unikt nätverksnamn (SSID). Om inte, är det möjligt att skrivaren/skrivarservern
kommunicerar via ett annat nätverk i närheten som har samma nätverksnamn.

• Skrivaren har en giltig IP-adress på nätverket.

Den trådlösa nätverksskrivaren skriver inte ut
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Kontrollera nätanslutningen

Se till så att skrivarlampan  lyser.

Kontrollera kabeln
• Kontrollera att nätsladden är ansluten till skrivaren och till eluttaget.

• Kontrollera att USB-kabeln eller installationskabeln inte är ansluten.

Kontrollera Wi-Fi-indikatorlampan

Kontrollera att Wi-Fi-indikatorlampan är grön.

Kontrollera att skrivardrivrutinen är installerad

Kontrollera att skrivardrivrutinen är installerad på den dator från vilken du skickar utskriftsjobbet.

1 Se efter om skrivarmappen ligger på skrivbordet.

Om skrivarmappen ligger på skrivbordet är skrivardrivrutinen installerad.

2 Om skrivardrivrutinen inte är installerad sätter du i cd-skivan med skrivarprogrammet i datorn.

3 Följ anvisningarna på skärmen.

Obs! Du måste installera skrivardrivrutinen på varje dator som använder nätverksskrivaren.

Kontrollera om skrivaren är ansluten till det trådlösa nätverket

1 Skriv ut en nätverksinstallationssida.

2 Kontrollera om ”Status: Ansluten” visas under Nätverkskort.

Starta om datorn

Stäng av datorn och sätt på den igen.

Kontrollera skrivarportarna

Kontrollera att rätt skrivarport valts.
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Installera program på nytt

Avinstallera och installera om skrivarprogrammet.

Obs! Om mer än en skrivare visas i listan ”Välj skrivare” väljer du den skrivare som har en MAC-adress som stämmer
överens med adressen på skrivarens baksida.

Wi-Fi indikatorn lyser inte
Kontrollera nätanslutningen

Om strömindikatorns lampa  inte lyser kan du se ”Strömbrytaren lyser inte” på sidan 146.

Koppla bort och installera om den interna skrivarservern

1 Stäng av skrivaren och dra ut nätsladden ur vägguttaget.

Varning: Om du inte kopplar ur skrivaren kan skrivaren och den interna trådlösa skrivarservern ta skada. Se till
att skrivaren är avstängd och att nätsladden inte sitter i vägguttaget innan du fortsätter.

2 Håll stadigt i skrivaren med ena handen och håll i den interna skrivarservern med andra handen och dra sedan
bort den från skrivaren.

1
3

2

3 Installera om den interna skrivarservern.

Varning: Trådlösa skrivarservrar kan lätt skadas av statisk elektricitet. Rör vid något metallföremål, t.ex.
skrivarens ram innan du vidrör den trådlösa skrivarservern.
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Nätverksskrivaren visas inte i listan över skrivarval vid installationen
Kontrollera om skrivaren finns i samma trådlösa nätverk som datorn

Skrivarens SSID måste stämma överens med det trådlösa nätverkets SSID.

1 Om du inte känner till nätverkets SSID gör du så här för att kontrollera statusen för AirPort och för att få
information om SSID-numret innan du kör den trådlösa installationen igen.

a I Sökaren klickar du på Program.

b I Program dubbelklickar du på Internet Connect (Internet, anslut).

c I verktygsfältet klickar du på AirPort.

SSID-numret för nätverket som datorn är ansluten till visas på snabbmenyn Nätverk.

d Skriv ned SSID-numret.

2 Konfigurera om skrivarens inställningar.

3 Sätt i cd-skivan för Macintosh.

4 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på ikonen Lexmark 6500 Series.

5 Dubbelklicka på Installera.

6 Klicka på Fortsätt.

7 Följ anvisningarna på datorskärmen.

Obs! Förvara SSID-numret på en säker plats för användning längre fram.

Den trådlösa skrivaren fungerar inte längre
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Kontrollera nätanslutningen
• Kontrollera att strömlampan på skrivaren lyser. Om du vill ha mer information kan du se ”Strömbrytaren lyser

inte” i kapitlet ”Felsökning”.

• Kontrollera att den trådlösa åtkomstpunkten (trådlösa routern) är på.

Flytta din trådlösa åtkomstpunkt (trådlösa router) för att minimera störningen

Tillfälliga störningar kan uppstå från andra enheter såsom mikrovågsugnar eller andra apparater såsom trådlösa
telefoner, babymonitorer och säkerhetssystemkameror. Kontrollera att den trådlösa åtkomstpunkten (trådlösa
routern) inte står för nära dessa enheter.

Flytta datorn och/eller skrivaren

Flytta datorn och/eller skrivaren närmare den trådlösa åtkomstpunkten (trådlösa routern). Även om avståndet mellan
enheter i 802.11b- eller 802.11g-nätverk kan vara 90 meter är det effektiva intervallet för optimal prestanda i
allmänhet 30–45 meter.

Du kan hitta nätverkets signalstyrka på nätverksinstallationssidan. Om du vill ha mer information kan du se ”Skriva
ut en nätverksinstallationssida” i kapitlet ”Nätverkshantering”.

Prova att justera de externa antennerna

I allmänhet fungerar antenner bäst om de pekar rakt upp. Du kan dock se en förbättring av mottagningen om du
provar dig fram med olika vinklar för skrivaren och/eller antennerna för den trådlösa åtkomstpunkten (trådlösa
routern).
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Kontrollera nätverksnamnet

Nätverksnamnet eller SSID (Service Set Identifier) är en inställning på en trådlös enhet som gör att enheter kan
anslutas till samma trådlösa nätverk.

Om du vill ha mer information kan du se ”Kontrollera nätverksnamnet” för Windows eller Mac i avsnittet ”Felsökning
av trådlöst nätverk”.

Starta om datorn

Stäng av datorn och sätt på den igen.

Pinga den trådlösa åtkomstpunkten

Pinga den trådlösa åtkomstpunkten (trådlösa routern) för att försäkra dig om att nätverket fungerar.

Om du vill ha mer information kan du se ”Pinga åtkomstpunkten” för Windows eller Mac i avsnittet ”Felsökning av
trådlöst nätverk”.

Pinga skrivaren

Pinga skrivaren för att kontrollera att den finns i nätverket.

Om du vill ha mer information kan du se ”Pinga skrivaren” för Windows eller Mac i avsnittet ”Felsökning av trådlöst
nätverk”.

Kör den trådlösa installationen igen

Om dina trådlösa inställningar har ändrats måste du köra den trådlösa installationen för skrivaren igen. Några
tänkbara orsaker till att dina inställningar har ändrats kan vara att du har ändrat WEP- eller WPA-nycklarna, kanalen
eller andra nätverksinställningar manuellt, eller att den trådlösa åtkomstpunkten (trådlösa routern) har återställts till
standardinställningarna.

Anmärkningar:

• Om du ändrar nätverksinställningarna ska du ändra dem på alla nätverksenheter innan du ändrar dem för den
trådlösa åtkomstpunkten (trådlös router).

• Om du redan har ändrat inställningarna för trådlöst nätverk på den trådlösa åtkomstpunkten (trådlös router)
måste du ändra inställningarna på alla andra nätverksenheter innan du kan se dem i nätverket.

Om du vill ha mer information kan du se ”Kör verktyget för trådlös installation” för Windows eller ”Kör assistenten
för trådlös installation” för Mac.

Skrivaren kan inte ansluta till det trådlösa nätverket
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Kontrollera att datorn är ansluten till den trådlösa åtkomstpunkten (trådlösa routern)
• Om du inte känner till nätverkets SSID gör du så här för att kontrollera statusen för AirPort och för att få

information om SSID-numret.

1 I Sökaren klickar du på Program.

2 I Program dubbelklickar du på Internet Connect (Internet, anslut).

3 I verktygsfältet klickar du på Airport.

SSID-numret för nätverket som datorn är ansluten till visas på snabbmenyn Nätverk.

4 Skriv ned SSID-numret.

• Om det finns andra datorer eller resurser i ditt trådlösa nätverk kontrollerar du om du kan få åtkomst till dem från
din dator.
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Flytta datorn och/eller skrivaren närmare den trådlösa routern

Även om avståndet mellan enheter i 802.11b- eller 802.11g-nätverk kan vara 90 meter är det effektiva intervallet för
optimal prestanda i allmänhet 30-45 meter.

Prova att installera skrivaren igen genom att köra verktyget för trådlös installation igen.

Kontrollera om skrivaren finns i samma trådlösa nätverk som datorn

Skrivarens SSID måste stämma överens med det trådlösa nätverkets SSID.

Om du inte känner till nätverkets SSID gör du så här för att få tag på det innan du kör verktyget för trådlös installation
igen för att installera skrivaren.

1 Ange IP-adressen för den trådlösa åtkomstpunkten (trådlösa routern) i fältet Webbadress i webbläsaren.

Om du inte känner till IP-adressen för den trådlösa åtkomstpunkten (trådlösa routern):

a Klicka på Apple-menyn  Systeminställningar.

b Klicka på Nätverk.

c I snabbmenyn Visa väljer du Airport.

d Klicka på TCP/IP.

Posten ”Router” är vanligtvis den trådlösa åtkomstpunkten (trådlösa routern).

2 Ange ditt namn och lösenord när du uppmanas att göra det.

3 Klicka på OK.

4 På huvudsidan klickar du på Trådlöst eller något annat alternativ där inställningar sparas. SSID-numret visas.

5 Skriv ned SSID-numret, säkerhetstypen och säkerhetsnycklarna om de visas.

Anmärkningar:

• Kontrollera att du kopierar dem exakt, inklusive eventuella versaler.

• Förvara SSID-numret och säkerhetsnycklarna på en säker plats för användning vid ett senare tillfälle.

Kontrollera säkerhetsnycklarna

En säkerhetsnyckel är som ett lösenord. Alla enheter i samma nätverk delar på en säkerhetsnyckel.

• Om den säkerhet du använder är av WPA-typen kontrollerar du att du angett rätt nyckel. Säkerhetsnycklar är
skiftlägeskänsliga.

• Om den säkerhet du använder är av WEP-typ bör du ange nyckeln som en serie siffror (0-9) och bokstäver (A-
F).

Obs! Om du inte känner till denna information kan du se dokumentationen som medföljde det trådlösa nätverket
eller kontakta den som installerade det trådlösa nätverket.

Kontrollera dina avancerade säkerhetsinställningar
• Om du använder MAC-adressfiltrering för att begränsa åtkomsten till ditt trådlösa nätverk måste du lägga till

skrivarens MAC-adress i listan över adresser som får ansluta till din trådlösa åtkomstpunkt (trådlösa router).

• Om du ställer in den trådlösa åtkomstpunkten (trådlösa routern) för att utfärda ett begränsat antal IP-adresser
måste du ändra detta så att det går att lägga till skrivaren.

Obs!  Om du inte vet hur man gör dessa ändringar kan du läsa i dokumentationen som medföljde det trådlösa
nätverket eller kontakta den som installerade det trådlösa nätverket.
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Wi-Fi-indikatorlampan är orange
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Kontrollera kabeln

Kontrollera att installationskabeln inte längre är ansluten till skrivaren.

Konfigurera en extra intern trådlös skrivarserver

Obs! Denna lösning gäller inte skrivare där den interna trådlösa skrivarservern redan är installerad vid leverans.

Om du köpt den extra interna trådlösa skrivarservern efter att skrivaren installerats och du inte har konfigurerat den
kan du gå till ”Konfigurera den extra interna trådlösa skrivarservern" i kapitlet ”Installera skrivaren”.

Kontrollera nätverksnamnet

Kontrollera att nätverket inte har samma namn som ett annat nätverk i närheten. Om till exempel du och din granne
båda använder en tillverkares standardnamn kan din skrivare anslutas till grannens nätverk.

Om du inte använder ett unikt nätverksnamn kan du läsa i dokumentationen till den trådlösa åtkomstpunkten
(trådlösa routern) om hur du anger ett nätverksnamn.

Om du anger ett nytt nätverksnamn måste du återställa skrivarens och datorns SSID till samma nätverksnamn.

Om du vill ha mer information kan du se ”Kontrollera nätverksnamnet” i avsnittet ”Felsökning av trådlöst nätverk”.

Kontrollera säkerhetsnycklarna

Kontrollera att säkerhetsnycklarna är korrekta. Om du vill ha mer information kan du se ”Kontrollera
säkerhetsnycklarna” på sidan 153.

Flytta datorn och/eller skrivaren

Flytta datorn och/eller skrivaren närmare den trådlösa åtkomstpunkten (trådlösa routern). Även om avståndet mellan
enheter i 802.11b- eller 802.11g-nätverk kan vara 90 meter är det effektiva intervallet för optimal prestanda i
allmänhet 30–45 meter.

Du kan hitta nätverkets signalstyrka på nätverksinstallationssidan. Information om hur du skriver ut en
installationssida finns i ”Skriva ut en nätverksinstallationssida” på sidan 8.

Kontrollera MAC-adressen

Om nätverket använder MAC-adressfiltrering anger du MAC-adressen för skrivaren till nätverket. Om du behöver
hjälp med att hitta MAC-adressen kan du se ”Hitta MAC-adressen” på sidan 8.

Wi-Fi-indikatorn blinkar med orange färg under installationen
När Wi-Fi-indikatorn blinkar med orange färg indikerar det att skrivaren har installerats för att användas i ett trådlöst
nätverk, men att den inte kan ansluta till nätverket som den har konfigurerats för. Det går inte att ansluta skrivaren
till nätverket på grund av störningar eller på grund av dess avstånd från den trådlösa åtkomstpunkten (den trådlösa
routern) eller förrän inställningarna har ändrats.

Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Se till att åtkomstpunkten är på

Kontrollera åtkomstpunkten och sätt på den om det behövs.
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Flytta din trådlösa åtkomstpunkt (trådlösa router) för att minimera störningarna

Tillfällig störningar kan uppstå från andra enheter som mikrovågsugnar eller andra apparater, t.ex. trådlösa telefoner,
babymonitorer och säkerhetssystemkameror. Kontrollera att den trådlösa åtkomstpunkten (trådlösa routern) inte
står för nära dessa enheter.

Prova att justera de externa antennerna

I allmänhet fungerar antenner bäst om de pekar rakt upp. Du kan dock se en förbättring av mottagningen om du
provar dig fram med olika vinklar för skrivaren och/eller antennerna för den trådlösa åtkomstpunkten (den trådlösa
routern).

Flytta datorn och/eller skrivaren

Flytta datorn och/eller skrivaren närmare den trådlösa åtkomstpunkten (den trådlösa routern). Även om avståndet
mellan enheter i 802.11b- eller 802.11g-nätverk kan vara 90 meter är det effektiva avståndet för optimal prestanda
i allmänhet 30-45 meter.

Du kan hitta nätverkets signalstyrka på nätverksinstallationssidan.

Kontrollera säkerhetsnycklarna

Kontrollera att säkerhetsnycklarna är korrekta.

Kontrollera MAC-adressen

Om nätverket använder MAC-adressfiltrering anger du MAC-adressen för skrivaren till nätverket.

Pinga den trådlösa åtkomstpunkten (trådlösa routern) för att försäkra dig om att nätverket
fungerar

1 Kontrollera AirPort-statusen och, om du inte redan känner till den, ta reda på den trådlösa åtkomstpunktens (den
trådlösa routerns) IP-adress.

a Klicka på Apple-menyn  Systeminställningar.

b Klicka på Nätverk.

c Vid behov väljer du Nätverksstatus i snabbmenyn Visa.

Indikatorn för AirPort-statusen bör vara grön. Grön betyder att porten är aktiv (igång) och ansluten.

Anmärkningar:

• Gul betyder att porten är aktiv, men inte ansluten.
• Röd betyder att porten inte har konfigurerats.

d I snabbmenyn Visa väljer du AirPort.

e Klicka på TCP/IP.

• IP-adressen visas som fyra uppsättningar nummer som skiljs åt med punkter, t.ex. 192.168.0.100.

• Posten "Router" är vanligtvis den trådlösa åtkomstpunkten (den trådlösa routern).

2 Pinga den trådlösa åtkomstpunkten (den trådlösa routern).

a I Finder på skrivbordet klickar du på Program.

b I Program dubbelklickar du på Verktyg.

c Dubbelklicka på Nätverksverktyg och klickar sedan på Pinga.
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d Ange den trådlösa åtkomstpunktens (den trådlösa routerns) IP-adress i nätverksadressfältet. Till exempel:

10.168.0.100

e Klicka på Pinga.

3 Om den trådlösa åtkomstpunkten (den trådlösa routern) svarar ser du flera rader som visar antalet bytes som
tagits emot från den trådlösa åtkomstpunkten (den trådlösa routern). Detta säkerställer att datorn är ansluten till
den trådlösa åtkomstpunkten (den trådlösa routern).

4 Om den trådlösa åtkomstpunkten (den trådlösa routern) inte svarar visas inte något annat. Diagnostikverktyget
för nätverk kan hjälpa dig att lösa problemet.

Kör verktyget för trådlös installation igen

Om dina trådlösa inställningar har ändrats måste du köra den trådlösa installationen för skrivaren igen. Några
tänkbara orsaker till att dina inställningar har ändrats kan vara att du har ändrat WEP- eller WPA-nycklarna, kanalen
eller andra nätverksinställningar manuellt, eller att den trådlösa åtkomstpunkten (den trådlösa routern) har återställts
till standardinställningarna.

Anmärkningar:

• Om du ändrar nätverksinställningarna ska du ändra dem i alla nätverksenheter innan du ändrar dem för den
trådlösa åtkomstpunkten (den trådlösa routern).

• Om du redan har ändrat inställningarna för det trådlösa nätverket på den trådlösa åtkomstpunkten (den trådlösa
routern) måste du ändra inställningarna på alla andra nätverksenheter innan du kan se dem i nätverket.

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på verktyget för trådlös installation.

3 Följ anvisningarna på datorskärmen.

Verktyget för trådlös installation kan inte kommunicera med skrivaren under
installationen
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Kontrollera nätanslutningen

Se till att lampan  lyser.

Kontrollera installationskabeln

1 Koppla bort installationskabeln och kontrollera så att det inte finns några synliga skador på den.

2 Koppla in den rektangulära änden av USB-kabeln i datorns USB-port.

USB-porten är märkt med USB-symbolen .

3 Koppla in den fyrkantiga änden av USB-kabeln ordentligt i USB-porten på skrivarens baksida.

4 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

5 Dubbelklicka på verktyget för trådlös installation.

6 Följ instruktionerna på datorskärmen.
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Ändra inställningarna för det trådlösa nätverket efter installationen
Använd assistenten för trådlös installation för att ändra lösenord, nätverksnamn (SSID) eller annan trådlös
inställning.

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på Assistent för trådlös installation.

3 Följ anvisningarna på datorskärmen.

Kontrollera nätverksnamnet
Kontrollera att nätverket inte har samma namn som ett annat nätverk i närheten. Om till exempel du och din granne
båda använder en tillverkares standardnamn kan din skrivare anslutas till grannens nätverk.

Om du inte använder ett unikt nätverksnamn kan du läsa i dokumentationen till din trådlösa åtkomstpunkt (trådlösa
router) om hur du anger ett nätverksnamn.

Om du anger ett nytt nätverksnamn måste du återställa skrivarens och datorns SSID till samma nätverksnamn.

• Om du vill återställa datorns SSID kan du läsa i dokumentationen som medföljde datorn.

• Så här återställer du skrivarens SSID:

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på Assistent för trådlös installation.

3 Följ anvisningarna på datorskärmen.

Pinga åtkomstpunkten
1 Kontrollera AirPort-statusen och, om du inte redan känner till den, tar du reda på den trådlösa åtkomstpunktens

(trådlösa routerns) IP-adress.

a Klicka på Apple-menyn  Systeminställningar.

b Klicka på Nätverk.

c Vid behov väljer du Nätverksstatus i snabbmenyn Visa.

Indikatorn för AirPort-statusen bör vara grön. Grön betyder att porten är aktiv (igång) och ansluten.

Anmärkningar:

• Gult betyder att porten är aktiv (igång), men inte ansluten.
• Rött betyder att porten inte har konfigurerats.

d I snabbmenyn Visa väljer du AirPort.

e Klicka på TCP/IP.

• IP-adressen visas som fyra uppsättningar nummer som åtskiljs med mellanrum, t.ex. 192.168.0.100.

• Posten ”Router” är vanligtvis den trådlösa åtkomstpunkten (trådlösa routern).

2 Pinga den trådlösa åtkomstpunkten (trådlösa routern).

a I Sökaren klickar du på Program.

b I Program dubbelklickar du på Verktyg.

c Dubbelklicka på Network Utility (nätverksverktyg) och sedan på Pinga.

d Ange den trådlösa åtkomstpunktens (trådlösa routerns) IP-adress i nätverksadressfältet. Till exempel:

10.168.0.100

e Klicka på Pinga.
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3 Om den trådlösa åtkomstpunkten (trådlösa routern) svarar ser du flera rader som visar antalet bytes som tagits
emot från den trådlösa åtkomstpunkten (trådlösa routern). Detta säkerställer att datorn är ansluten till den
trådlösa åtkomstpunkten (trådlösa routern).

4 Om den trådlösa åtkomstpunkten (trådlösa routern) inte svarar visas inte något annat. Diagnostikverktyget för
nätverk kan hjälpa dig att lösa problemet.

Pinga skrivaren
1 I Sökaren klickar du på Program.

2 I Program dubbelklickar du på Verktyg.

3 Dubbelklicka på Network Utility (nätverksverktyg) och sedan på Pinga.

4 Skriv in skrivarens IP-adress i nätverksadressfältet. Till exempel:

10.168.0.101

5 Klicka på Pinga.

6 Om skrivaren svarar ser du flera rader som visar antalet bytes som tagits emot från skrivaren. Detta säkerställer
att datorn kommunicerar med skrivaren.

7 Om skrivaren inte svarar visas ingenting.

• Datorn kanske inte är ansluten till nätverket. Diagnostikverktyget för nätverk kan hjälpa dig att lösa
problemet.

• Du kanske måste ändra de trådlösa inställningarna för skrivaren.

Kör assistenten för trådlös installation
1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på Assistent för trådlös installation.

3 Följ anvisningarna på datorskärmen.

Återställa en intern trådlös skrivarserver till standardinställningarna
Du kan välja ett annat trådlöst nätverk under installationsprocessen.

1 Tryck på Inställningar.

2 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Nätverksinstallation visas.

3 Tryck på 

4 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Trådlös installation visas.

5 Tryck på 

6 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Återställ nätverksadaptern till
standardinställningarna visas.

7 Tryck på 

Följande meddelande visas: Alla inställningar för det trådlösa nätverket återställs.
Vill du fortsätta?
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8 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Ja visas.

9 Tryck på 

Rensa trådlösa inställningar visas.

Anmärkningar:

• Det kan ta 30-60 sekunder innan inställningarna har rensats.

• Wi-Fi-indikatorlampan blir orange.

Liknande ämnen:
• ”Använda kontrollpanelen” på sidan 110

Felsökning vid utskrift

Förbättra utskriftskvaliteten
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Kontrollera papperet
• Använd rätt typ av papper för dokumentet. Om du skriver ut foton eller andra bilder med hög kvalitet kan du

använda Lexmark fotopapper eller Lexmark PerfectFinish fotopapper för ett så bra resultat som möjligt. Använd
inte Lexmark Premium fotopapper. Dina bläckpatroner är inte kompatibla med den här papperstypen.

• Använd papper som är tjockare eller ljust vitt.

Kontrollera bläckpatronerna

Om dokumentet fortfarande inte har tillfredsställande utskriftskvalitet kan du göra på följande sätt:

1 Justera bläckpatronerna. Om du vill ha mer information kan du se ”Justera bläckpatroner” på sidan 136.

Om utskriftskvaliteten inte har förbättrats går du vidare till steg 2.

2 Rengöra bläckpatronens munstycken. Om du vill ha mer information kan du se ”Rengöra bläckpatronens
munstycken” på sidan 137.

Om utskriftskvaliteten inte har förbättrats går du vidare till steg 3.

3 Ta bort och sätt in bläckpatronerna igen. Om du vill ha mer information kan du se ”Ta bort en använd bläckpatron”
på sidan 135 och ”Installera bläckpatroner” på sidan 134.

Om utskriftskvaliteten inte har förbättrats går du vidare till steg 4.

4 Torka av munstyckena och kontakterna. Om du vill ha mer information kan du se ”Torka av bläckpatronens
munstycken och kontakter” på sidan 137.

Om utskriftskvaliteten fortfarande är dålig byter du ut bläckpatronerna. Om du vill ha mer information kan du se
”Beställa bläckpatroner” på sidan 141.

Dålig kvalitet på text och grafik

• Tomma sidor

• Mörk utskrift

• Blek utskrift

• Felaktiga färger

• Ljusa och mörka ränder i utskrift

• Skeva linjer

• Suddiga fläckar

• Streck

• Vita linjer i utskrift
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Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Kontrollera bläcknivån

Kontrollera bläcknivåerna och installera nya bläckpatroner vid behov.

Kontrollera anvisningarna för att förbättra utskriftskvaliteten

Se ”Förbättra utskriftskvaliteten” på sidan 139.

Ta bort ark när de skrivits ut

För att undvika att bläcket smetas ut tar du bort varje ark när det matats ut och låter det torka. Detta gäller när du
arbetar med följande typer av medier:

• Dokument med grafik eller bilder

• Fotopapper

• Tjockt, matt papper eller glansigt papper

• OH-film

• Etiketter

• Kuvert

• Transferpapper

Obs! OH-film kan behöva upp till 15 minuter för att torka.

Använd papper av ett annat märke

Olika typer av papper suger upp bläck på olika sätt, och utskrifterna varierar därför något i färg. För att få så bra
resultat som möjligt när du skriver ut foton eller andra bilder av hög kvalitet ska du använda Lexmark PerfectFinish
fotopapper eller Lexmark fotopapper. Du ska inte använda Lexmark Premium fotopapper. Dina bläckpatroner är inte
kompatibla med den här papperstypen.

Kontrollera papperets skick

Använd bara nya, ej skrynkliga papper.

Ta bort och installera programmet på nytt

Programmet kanske inte har installerats korrekt. Om du vill veta mer kan du se ” Ta bort och installera om
programvaran” på sidan 199.

Dålig kvalitet vid sidans kanter
Här följer möjliga orsaker och lösningar. Prova med följande alternativ:

Kontrollera minimiinställningarna för utskrift

Om du inte använder den marginalfria funktionen, ska du ställa in de här minsta marginalinställningarna:

• Vänster och höger marginal:

– 6,35 mm för papper med US Letter-storlek

– 3,37 mm för alla pappersstorlekar utom US Letter

• Övre marginal: 1,7 mm

• Nedre marginal: 12,7 mm
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Välj funktionen Marginalfri utskrift

1 Med ett dokument öppet klickar du på Arkiv  Utskriftsformat.

2 På snabbmenyn ”Format för” väljer du 6500 Series.

3 På snabbmenyn Pappersstorlek väljer du den pappersstorlek du fyllt på.

Obs! Se till att du väljer ett alternativ som har stöd för (Marginalfri). Om du till exempel har fyllt på ett fotopapper
med formatet US Letter väljer du US Letter (marginalfri).

4 Välj en riktning.

5 Klicka på OK.

Se till att pappersstorleken stämmer med skrivarinställningen

1 I programmet klickar du på Arkiv  Utskriftsformat.

2 På snabbmenyn ”Format för” väljer du 6500 Series.

3 Kontrollera pappersstorleken på snabbmenyn Pappersstorlek.

Rengör bläckpatronernas munstycken

Om du vill ha mer information kan du se ”Rengöra bläckpatronens munstycken” på sidan 137.

Utskriftshastigheten är låg
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Optimera datorns bearbetningshastighet
• Stäng alla program som du inte använder.

• Försök minimera antalet och storleken på grafiken och bilderna i dokumentet.

• Ta bort så många oanvända teckensnitt som möjligt från systemet.

Utöka datorns minne

Du bör överväga att köpa mer RAM-minne.

Välj en lägre utskriftskvalitet

1 I programmet klickar du på Arkiv  Skriv ut.

2 På den tredje snabbmenyn ovanifrån väljer du Kvalitet & media.

3 På menyn Utskriftskvalitet väljer du Normal.

Ta bort och installera om programmet

Ibland hjälper det att ta bort det befintliga skrivarprogrammet och installera om det. Om du vill ha mer information
kan du se ” Ta bort och installera om programvaran” på sidan 199.

Ofullständiga dokument- eller fotoutskrifter
Här följer möjliga orsaker och lösningar. Prova med följande alternativ:

Kontrollera dokumentets placering

Kontrollera att dokumentet eller fotografiet läggs i med framsidan nedåt på skannerglaset i det nedre högra hörnet.
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Kontrollera pappersstorlek

Kontrollera att pappersstorleken som används överensstämmer med den storlek du valt.

Foto smetas ut eller repas
Undvik att röra vid utskriftsytan med fingrarna eller vassa föremål för att förhindra att fotot blir smetigt eller repas.
Du får bäst resultat om du tar bort utskrifterna en och en allt eftersom de matas ut från pappersutmatningsfacket
och låter dem torka i minst 24 timmar innan du buntar, visar eller förvarar dem.

Ofullständiga 10 x 15 cm (4 x 6 tum) fotoutskrifter när en PictBridge-aktiverad
digitalkamera används
Se till att foto- och pappersstorleken är korrekt inställd

Skrivaren visar Fel pappers-/fotostorlek när vald fotostorlek inte stämmer med den inställda
pappersstorleken. Detta händer vanligtvis när du försöker skriva ut från en PictBridge-aktiverad digitalkamera.
Menyposten för Fotostorlek på skrivarens kontrollpanel kan ha ställts in med storleken 8,5 x 11 tum eller
5 x 7 tum men kameran är inställd på utskriftsstorleken 4 x 6 tum eller L. Du måste se till att den valda
fotostorleken på skrivaren är 4 x 6 tum eller 10 x 15 cm, beroende på vilken fotostorlek som vanligtvis används
i ditt land eller i din region.

• Kontrollera att fotopapper med storleken 10 x 15 cm (4 x 6 tum) har fyllts på korrekt i pappersfacket.

• Om det går att ändra inställningen för utskriftsstorlek på kameran ändrar du alternativet till 10 x 15 cm (4 x 6 tum)
på den PictBridge-aktiverade digitalkameran.

• Om du inte kan ändra inställningen för pappersstorlek på kameran använder du kontrollpanelen för att ändra
pappersstorleken till 10 x 15 cm (4 x 6 tum).

1 Sätt in USB-kabeln som medföljde kameran i kameran och sätt in den andra änden i PictBridge-porten på
skrivarens framsida.

2 Sätt på kameran och välj det första fotot med hjälp av kamerans kontrollpanel.

3 Vänta tills PictBridge-utskrift visas på kontrollpanelens display.

Obs! Om Fel pappers-/fotostorlek visas trycker du på  för att ta bort felmeddelandet.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Fotostorlek visas.

6 Tryck på .

7 Tryck på  eller  upprepade gånger tills 4 x 6 tum eller 10 x 15 cm visas.

8 Tryck på .

9 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Pappersinställningar visas.

10 Tryck på .

11 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Pappersstorlek visas.

12 Tryck på .

13 Tryck på  eller  upprepade gånger tills 10 x 15 cm visas.

14 Tryck på .

15 Tryck på Starta färg eller Starta svartvitt.
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En tom eller felaktig sida skrivs ut
Ta bort klisterlappen och tejpen från bläckpatronerna

Lyft upp skannerenheten och ta ur bläckpatronerna från hållaren. Kontrollera att tejpen tagits bort från munstyckena
som sitter på patronernas undersida.

Kontrollera att bläckpatronerna har installerats som de ska

Placera skrivaren med framsidan vänd mot dig och kontrollera att patroninstallationen är ordentligt gjord. Om du
använder en färgpatron ser du till att den sitter som den ska i den högra hållaren. Om du använder en svart
bläckpatron eller en fotopatron ser du till att den sitter som den ska i den vänstra hållaren.

Kontrollera USB-anslutningen

1 Kontrollera att USB-kabeln är ansluten till datorn. USB-porten på baksidan av datorn är märkt med USB-
symbolen . Koppla in den långa, platta änden av USB-kabeln i denna port.

2 Se till att du kopplar in den mindre, mer fyrkantiga delen av USB-kabeln på skrivarens baksida.

3 Kontrollera att USB-kabeln inte är skadad och att lampan  lyser.

Stäng andra öppna filer innan du skriver ut

Innan du skickar en fil för utskrift ska du stänga alla andra öppna filer i det program du använder. Skrivaren skriver
ut en tom sida när alltför många filer är öppna i samma program.

Färgerna i utskriften är svaga eller skiljer sig från färgerna på skärmen
Kontrollera följande: När du tror att du löst problemet testar du lösningen genom att skicka ett dokument för utskrift.

Justera färg- och utskriftshastigheten

Det kan hända att du måste justera inställningarna för färg och utskriftshastighet.

Kontrollera bläcknivåerna i bläckpatronerna

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Verktyg.

Felsökning

168



3 Kontrollera bläcknivåerna i bläckpatronerna på fliken Underhåll.

Om ett utropstecken (!) visas på bläckpatronen är bläcknivån låg. Installera en ny bläckpatron.

Glansigt fotopapper eller OH-film sitter ihop
Torkar fotografierna eller arken med OH-film och klibbar samman i facket för
pappersutmatning?

Ta bort fotona eller arken med OH-film från pappersutmatningsfacket allt eftersom de matas ut ur skrivaren. Låt dem
därefter torka innan du buntar dem. Det tar längre tid för bläcket att torka på fotopapper och OH-film än det gör på
andra typer av papper.

Använder du OH-film eller fotopapper som är avsett för bläckstråleskrivare?

Om du vill ha mer information om hur du beställer förbrukningsartiklar kan du se ”Välja kompatibla
specialpapperstyper” på sidan 20.

Olika teckensnitt förekommer i utskriften
Kontrollera att rätt skrivare har valts

När du skriver ut från ett program måste du kontrollera att den valda skrivaren är den skrivare som du vill använda
för att skriva ut.

Det är behändigt om den skrivare som du använder mest är inställd som standardskrivare.

Se till att TrueType-teckensnittet är tillgängligt på datorn

Det teckensnitt du försöker använda är kanske inte tillgängligt bland de teckensnitt som finns i programmets
teckenmeny. Det är inte alla teckensnitt som är gjorda för att kunna skrivas ut – kontrollera att det är av typen
TrueType. Mer information finns i dokumentationen till programmet.

Se till att teckensnitten tillämpas korrekt i programmet

De flesta program klarar inte av att skriva ut ett teckensnitt som sträckts ut eller ändrats i storlek.
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Utskriften är för mörk eller suddig
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Se till att bläcket är torrt innan du tar i papperet

Lyft bort varje sida efter hand som de matas ut och låt bläcket torka innan du tar på den tryckta ytan.

Se till att inställningen för Kvalitet/Hastighet är lämplig för den papperstyp som fyllts på

Inställningen Maximal kvalitet/Hastighet kan orsaka suddig utskrift om man använder vanligt papper. Om du
använder vanligt papper kan du prova att välja inställningen Normal.

Se till att bläckpatronernas munstycken är rena

Du kanske måste rengöra bläckpatronens munstycken.

Utskrivna tecken har fel form eller är felaktigt justerade
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Justera skrivhuvudena

Bläckpatronerna kan behöva justeras.

1 Fyll på vanligt papper.

2 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

3 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Verktyg.

4 På fliken Underhåll klickar du på Skriv ut en justeringssida.

5 Följ instruktionerna på datorskärmen.

Rengöra bläckpatroner

Du kanske måste rengöra bläckpatronens munstycken.

OH-film eller foton innehåller vita streck
Justera inställningarna för Kvalitet/Hastighet

1 Med ett dokument öppet klickar du på Arkiv  Skriv ut.

2 På snabbmenyn Skrivare väljer du 6500 Series.

3 På den tredje snabbmenyn ovanifrån väljer du Kvalitet & media.

4 På menyn Utskriftskvalitet väljer du en utskriftskvalitet som passar för dokumentet:

• Automatiskt - Standardval.

• Utkast – Bäst för textdokument med försämrad utskriftskvalitet, men snabbare utskriftshastighet.

• Normal – Rekommenderas för de flesta dokumenttyper.

• Maximal – Rekommenderas för foton och dokument med bilder.

5 Klicka på Skriv ut.

Justera programinställningarna för dokumentet

Använd ett annat fyllnadsmönster i programmet du använder för att skriva ut grafik. Om du vill ha mer information
kan du se dokumentationen som medföljde programmet.
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Utför underhåll på bläckpatronerna

Du kanske måste rengöra bläckpatronens munstycken.

Vertikala raka linjer är ojämna
Justera inställningarna för Kvalitet/Hastighet

1 Med ett dokument öppet klickar du på Arkiv  Skriv ut.

2 På snabbmenyn Skrivare väljer du 6500 Series.

3 På den tredje snabbmenyn ovanifrån väljer du Kvalitet & media.

4 På menyn Utskriftskvalitet väljer du en utskriftskvalitet som passar för dokumentet:

• Automatiskt - Standardval.

• Utkast – Bäst för textdokument med försämrad utskriftskvalitet, men snabbare utskriftshastighet.

• Normal – Rekommenderas för de flesta dokumenttyper.

• Maximal – Rekommenderas för foton och dokument med bilder.

5 Klicka på Skriv ut.

Justera skrivhuvudena

1 Fyll på vanligt papper.

2 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

3 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Verktyg.

4 På fliken Underhåll klickar du på Skriv ut en justeringssida.

5 Följ instruktionerna på datorskärmen.

Vita linjer förekommer i grafik och i helt svarta områden
Justera inställningarna för Kvalitet/Hastighet

• Välj Maximal för bästa utskriftskvalitet och lägre utskriftshastighet.

• Välj Normal för god utskriftskvalitet och medelhög utskriftshastighet.

• Välj Utkast för lägre utskriftskvalitet och högre utskriftshastighet.

• Välj Automatisk för standardutskriftskvalitet. Papperstypsensorn avgör utskriftskvaliteten baserat på
papperstypen den känner av i pappersfacket.

Justera programinställningarna för dokumentet

Använd ett annat fyllnadsmönster i programmet du använder för att skriva ut grafik. Om du vill ha mer information
kan du se dokumentationen som medföljde programmet.

Utför underhåll på bläckpatronerna

Du kanske måste rengöra bläckpatronens munstycken.

Skrivaren är ansluten, men skriver inte ut
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Kontrollera att skrivaren är inställd som standardskrivare

Prova att skriva ut en testsida.
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Se till att utskriftskön är redo för utskrift

Se till att skrivaren är inställd som standardskrivare och att den inte är pausad.

Skrivaren kan inte kommunicera med datorer i peer-to-peer-nätverk
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Kontrollera statusen för värddatorn och skrivaren

Se till att:

• Värddatorn är på och att den är direkt ansluten till skrivaren.

• Värddatorn kan skriva ut till skrivaren.

• Skrivaren visas som Delad i listan över Sök skrivare.

Kontrollera skrivarstatusen

Så här kontrollerar du om skrivaren är Delad och om den är tillagd i listan över skrivare:

1 Dubbelklicka på ikonen Systeminställningar.

2 Dubbelklicka på Skrivare & fax.

3 På fliken Skriv ut klickar du på +-tecknet för att starta Sök skrivare.

4 På fliken Sök standardskrivare under Anslutningar kontrollerar du om skrivaren du vill ansluta till är delad. Om
den är det klickar du på skrivarnamnet.

5 Klicka på Lägg till.

Starta om värddatorn och fjärrdatorn

Prova att skriva ut igen.

Det går inte att skriva ut från digitalkamera med PictBridge
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Aktivera PictBridge-utskrift från kameran

Aktivera PictBridge-utskrift på kameran genom att välja rätt USB-läge. Om du vill ha mer information kan du se
digitalkamerans dokumentation.

Kontrollera att kameran är en PictBridge-aktiverad digitalkamera

1 Koppla ifrån kameran.

2 Anslut en PictBridge-aktiverad digitalkamera till PictBridge-porten. Se digitalkamerans dokumentation för att
avgöra om den är PictBridge-aktiverad.

Kontrollera USB-kabeln

Använd endast den USB-kabel som medföljde kameran.

Ta bort minneskort

Ta bort eventuella minneskort från skrivaren.

Kontrollera meddelanden

Om ett felmeddelande visas på displayen kan du se ”Felmeddelanden” på sidan 189.
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Det går inte att skriva ut dokument från en flashenhet
Kontrollera vilken typ av filer som finns på flashenheten

Skrivaren känner igen:

• Filer med tilläggen *.DOC, *.XLS, *.PPT, *.PDF, *.RTF, *.DOCX, *.XLSX, *.PPTX, *.WPS och *.WPD

• Foton

Obs! Om flashenheten endast innehåller filer med tilläggen *.DOC, *.XLS, *.PPT, *.PDF, *.RTF, *.DOCX, *.XLSX,
*.PPTX, *.WPS eller *.WPD visas menyn Filutskrift på displayen. Om det finns några foton på flashenheten

visas meddelandet Vilket vill du skriva ut?. Tryck på  eller  upprepade gånger tills Dokument visas.

När Dokument visas trycker du på  och sedan trycker du på  eller  för att visa filerna på flashenheten.

Kontrollera nätverksanslutningarna och att strömmen är på

Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn med en USB-kabel och att både skrivaren och datorn är på. Kontrollera
även att datorn innehåller de program som stöder de önskade filformaten.

Enheten för dubbelsidig utskrift fungerar inte korrekt
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Kontrollera pappersstorlek och papperstyp

Kontrollera pappersstorleken och papperstypen för att se till att papperet stöds av skrivaren. Om du använder en
enhet för automatisk dubbelsidig utskrift ska du endast använda vanligt papper av storleken US Letter eller A4.

Kontrollera om det finns pappersstopp

Kontrollera om ett pappersstopp uppstått i enheten och rensa vid behov. Om du vill ha mer information kan du se
”Pappersstopp i enheten för dubbelsidig utskrift” på sidan 185.

Kontrollera att enheten för dubbelsidig utskrift är korrekt installerad.

Ta bort enheten för dubbelsidig utskrift och installera om den. Om du vill ha mer information kan du se ”Pappersstopp
i enheten för dubbelsidig utskrift” på sidan 185.

Kontrollera skrivarberedskap
Skrivaren kanske inte är klar för utskrift. Kontrollera följande: När du tror att du löst problemet testar du lösningen
genom att skicka ett dokument för utskrift.

Se till att det finns papper i skrivaren och att det har fyllts på korrekt

Se till att du har följt rätt påfyllningsanvisningar för skrivaren.

Ta bort klisterlappen och tejpen från bläckpatronerna

1 Lyft åtkomstluckan.

2 Ta ut bläckpatronerna ur bläckpatronshållaren.

3 Se till att du har tagit bort klisterlappen och tejpen från patronernas under- och baksidor.

Finns det bläck i bläckpatronerna?

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Verktyg.
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3 Kontrollera bläcknivåerna i bläckpatronerna på fliken Underhåll.

Om ett utropstecken (!) visas på bläckpatronen är bläcknivån låg. Installera en ny bläckpatron. Om du vill ha
mer information kan du se ”Installera bläckpatroner” på sidan 134.

Om du vill ha mer information om hur du beställer bläckpatroner kan du se”Beställa bläckpatroner” på
sidan 141.

Kontrollera USB-anslutningen

1 Kontrollera att USB-kabeln är ansluten till datorn. USB-porten på baksidan av datorn är märkt med USB-
symbolen . Koppla in den långa, platta änden av USB-kabeln i denna port.

2 Se till att du kopplar in den mindre, mer fyrkantiga delen av USB-kabeln på skrivarens baksida.

3 Kontrollera att USB-kabeln inte är skadad och att lampan  lyser.

Kontrollera skrivarportarna
Kontrollera att rätt skrivarport valts.

1 I Sökaren klickar du på Program.

2 I Program dubbelklickar du på Verktyg.

3 Dubbelklicka på Verktyg för skrivarinstallation.

Dialogrutan Skrivarlista visas.

4 Bekräfta att XXXX Series <MAC:nnnnnnnnnnnn> är standardskrivaren, där XXXX är skrivarmodellens
serienummer och nnnnnnnnnnnn är skrivarens 12-siffriga MAC-adress.

5 Om USB har valts istället:

a Välj XXXX Series där XXXX är skrivarmodellens serienummer.

b Klicka på Ange som standard.

c Stäng fönstret och försök att skriva ut igen.
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Felsökning vid kopiering

Kopieringsfunktionen svarar inte
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Kontrollera meddelanden

Om ett felmeddelande visas kan du se ”Felmeddelanden” på sidan 189.

Kontrollera nätanslutningen

Om knappen  inte lyser kan du se ”Strömbrytaren lyser inte” på sidan 146.

Ta bort och installera om program

Om du vill ha mer information kan du se ” Ta bort och installera om programvaran” på sidan 199.

Det går inte att stänga skannerenheten
1 Lyft upp skannerenheten.

2 Ta bort föremål som ligger i vägen och hindrar skannerenheten från att stängas.

3 Sänk skannerenheten.

Dålig kopieringskvalitet

• Tomma sidor

• Rutmönster

• Förvrängd grafik eller bild

• Tecken saknas

• Blek utskrift

• Mörk utskrift

• Skeva linjer

• Suddiga fläckar

• Streck

• Konstiga tecken

• Vita linjer i utskrift

Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Kontrollera meddelanden

Om ett felmeddelande visas kan du se ”Felmeddelanden” på sidan 189.

Kontrollera bläcknivån

Kontrollera bläcknivåerna och installera en ny bläckpatron vid behov.

Rengör skannerglaset

Om skannerglaset är smutsigt torkar du försiktigt av det med en ren, luddfri trasa som fuktats med vatten.

Kontrollera anvisningarna för att förbättra utskriftskvaliteten

Se ”Förbättra utskriftskvaliteten” på sidan 139.

Justera ljusstyrkan för kopian

1 Lägg dokumentet med textsidan nedåt på skannerglaset.

2 På kontrollpanelen trycker du på Kopiera.
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3 Tryck på Ljusare/Mörkare.

4 Tryck på  eller  upprepade gånger för att göra kopian ljusare eller mörkare.

5 Tryck på Starta färg eller Starta svart.

Kontrollera kvaliteten på originaldokumentet

Om kvaliteten på originaldokumentet inte är tillfredsställande kan du prova att använda en tydligare version av
dokumentet eller bilden.

Skannar du från ett foto eller ett glansigt papper, en tidskrift eller en tidning?

Om du kopierar eller skannar ett foto eller ett glansigt papper, eller från en tidskrift eller en tidning kan du se ”Skanna
tydliga bilder från tidskrifter eller tidningar” på sidan 55.

Kontrollera dokumentets placering

Kontrollera att dokumentet eller fotografiet läggs i med framsidan nedåt på skannerglaset i det nedre högra hörnet.

Ofullständiga dokument- eller fotokopior
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Kontrollera dokumentets placering

Kontrollera att dokumentet eller fotografiet läggs i med framsidan nedåt på skannerglaset i det nedre högra hörnet.

Kontrollera pappersstorlek

Kontrollera att storleken på det papper som används överensstämmer med den storlek du valt.

Kontrollera inställningen Originalstorlek

Se till så att inställningen för Originalstorlek är Automatisk eller storleken på det originaldokument som du kopierar.

Kopian överensstämmer inte med originalet
Ligger originaldokumentet som det ska på skannerglaset?

• Kontrollera att originaldokumentet ligger i det nedre högra hörnet på skannerglaset.

• Lägg det du vill kopiera nedåtvänt på skannerglaset.

• Kontrollera att det övre vänstra hörnet på objektets framsida är i linje med pilarna i det nedre högra hörnet på
skannerglaset.
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Felsökning vid skanning

Skannern svarar inte
Följande är möjliga lösningar. Prova med något av alternativen:

Kontrollera meddelanden

Om ett felmeddelande visas kan du se ”Felmeddelanden” på sidan 189.

Kontrollera nätanslutningen

Om knappen  inte lyser kan du se ”Strömbrytaren lyser inte” på sidan 146.

Se till att skrivaren är inställd som standardskrivare och att den inte är pausad eller i
vänteläge

Ställa in skrivaren som standardskrivare:

1 Från Sökaren väljer du Program  Verktyg  Utskriftscenter eller Verktyg för skrivarinställningar.

2 I dialogrutan Skrivarlista väljer du din skrivare.

3 Klicka på ikonen Ange som standard.

Återuppta utskriftsjobb:

1 Från Sökaren väljer du Program  Verktyg  Utskriftscenter eller Verktyg för skrivarinställningar.

2 I listan med skrivare dubbelklickar du på din skrivares namn.

3 På snabbmenyn för skrivare klickar du på Starta utskrifter om du vill återuppta alla utskriftsjobb i kön. Om du
vill återuppta ett särskilt utskriftsjobb väljer du dokumentnamnet och sedan klickar du på Fortsätt.

Avinstallera och installera programvara på nytt

Om du vill ha mer information kan du se ” Ta bort och installera om programvaran” på sidan 199.

Skanningen misslyckades
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Kontrollera USB-kabelanslutningen

Om skrivaren är ansluten till datorn via en USB-kabel:

1 Se efter om det finns några synliga skador på USB-kabeln.

2 Koppla in den kvadratiska änden av USB-kabeln på baksidan av skrivaren.

3 Koppla in den rektangulära änden av USB-kabeln i datorns USB-port.

USB-porten är märkt med USB-symbolen  .

Kontrollera att skrivaren kommunicerar med rätt dator

Om skrivaren är ansluten till ett nätverk med flera datorer måste du markera, via skrivarens kontrollpanel, vilken
dator det är som du skickar skanningen från.
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Se till att skrivaren är inställd som standardskrivare och att den inte är pausad eller i
vänteläge

Ställa in skrivaren som standardskrivare:

1 I Finder väljer du Program  Verktygsprogram  Utskriftscenter eller Skrivarinställning.

2 I dialogrutan Skrivarlista väljer du din skrivare.

3 Klicka på ikonen Ange som standard .

Återuppta utskriftsjobb:

1 I Finder väljer du Program  Verktygsprogram  Utskriftscenter eller Skrivarinställning.

2 I listan med skrivare dubbelklickar du på skrivarens namn.

3 På snabbmenyn för skrivare klickar du på Starta utskrifter om du vill återuppta alla utskriftsjobb i kön. Om du
vill återuppta ett särskilt utskriftsjobb väljer du dokumentnamnet och klickar sedan på Fortsätt.

Starta om datorn

Stäng av och starta om datorn.

Avinstallera och installera programvara på nytt

Om du vill veta mer kan du se ” Ta bort och installera om programvaran” på sidan 199.

Skanning tar för lång tid eller datorn låser sig
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Stäng alla program som du inte använder.

Stäng alla program som inte används för att göra datorn snabbare.

Ändra upplösningen till ett lägre värde

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

3 Klicka på Förhandsgranska/Redigera för att öppna dialogrutan Skanna.

4 Klicka på  för att öppna lådan Skanningsinställningar.

5 Välj ett lägre värde för skanningsupplösning på snabbmenyn Upplösning (DPI).

6 Klicka på .

Dålig kvalitet på skannade bilder
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Kontrollera meddelanden

Om ett felmeddelande visas kan du se ”Felmeddelanden” på sidan 189.

Rengör skannerglaset

Om skannerglaset är smutsigt torkar du försiktigt av det med en ren, luddfri trasa som fuktats med vatten.
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Ändra upplösningen till ett högre värde

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på ikonen Lexmark 6500 Series Center.

3 Klicka på Förhandsgranska/Redigera för att öppna dialogrutan Skanna.

4 Klicka på  för att öppna lådan Skanningsinställningar.

5 Välj ett högre värde för skanningsupplösning på snabbmenyn Upplösning (DPI) på fliken Inställningar.

6 Klicka på .

Skannar du från en tidning eller tidskrift?

Om du kopierar och skannar från en tidning eller tidskrift kan du se ”Skanna tydliga bilder från tidskrifter eller
tidningar” på sidan 55.

Kontrollera kvaliteten på originaldokumentet

Om kvaliteten på originaldokumentet inte är tillfredsställande kan du prova att använda en tydligare version av
dokumentet eller bilden.

Kontrollera dokumentets placering

Kontrollera att dokumentet eller fotot läggs i med framsidan nedåt på skannerglaset i det nedre högra hörnet.

Det går inte att stänga skannerenheten
1 Lyft upp skannerenheten.

2 Ta bort föremål som ligger i vägen och hindrar skannerenheten från att stängas.

3 Sänk skannerenheten.

Ofullständiga dokument- eller fotoskanningar
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Kontrollera dokumentets placering

Kontrollera att dokumentet eller fotot läggs i med framsidan nedåt på skannerglaset i det nedre högra hörnet.

Kontrollera pappersstorlek

Kontrollera att storleken på det papper som används överensstämmer med den storlek du valt.

Kontrollera inställningen Originalstorlek

Se till att inställningen för Originalstorlek är Automatisk eller storleken på det originaldokument som du skannar.

Det går inte att skanna till ett program
Välja ett annat program

1 I dialogrutan med felmeddelandet klickar du på Avbryt.

2 Välj ett annat program på menyn ”Skicka skannade bilder till” i Allt-i-ett-center.

3 Skanna dokumentet.
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Det går inte att skanna till en dator via ett nätverk
Se ”Skanna till en dator via ett nätverk” på sidan 58.

Felsökning vid faxning

Det går inte att skicka eller ta emot fax
Det finns flera möjliga lösningar. Prova något av alternativen:

Kontrollera meddelanden

Om ett felmeddelande visas kan du se ”Felmeddelanden” på sidan 189.

Kontrollera nätanslutningen

Om strömindikatorns lampa  inte lyser kan du se ”Strömbrytaren lyser inte” på sidan 146.

Kontrollera kabelanslutningar

Se till att kabelanslutningarna för följande maskinvara sitter som de ska (om tillämpligt):

• Nätsladden

• Telefon

• Telefonsvarare

Kontrollera telefonjacket

1 Anslut en telefon till telefonjacket.

2 Lyssna efter uppringningstonen.

3 Om du inte hör en uppringningston ansluter du en annan telefon till jacket.

4 Om du fortfarande inte hör en uppringningston ansluter du en telefon till ett annat jack.

5 Om du hör en uppringningston ansluter du skrivaren till det jacket.

Checklista för digital telefontjänst

Faxmodemet är en analog enhet. Vissa enheter kan anslutas till skrivaren så att digitala telefontjänster kan
användas.

• Om du använder en ISDN-telefontjänst ansluter du skrivaren till en analog telefonport (en R-gränssnittsport) på
en ISDN-terminaladapter. Om du vill ha mer information och om du vill beställa en R-gränssnittsport kontaktar
du ISDN-leverantören.

• Om du använder DSL ansluter du ett DSL-filter eller en DSL-router som har stöd för analog användning. Om du
vill ha mer information kontaktar du DSL-leverantören.

• Om du använder en telefonväxeltjänst ser du till att ansluta till en analog anslutning på telefonväxeln. Om det
inte finns någon bör du överväga att installera en analog telefonlinje för faxen. Om du vill ha mer information om
faxning vid användning av en telefonväxeltjänst kan du se ”Installera en fax bakom en telefonväxel” på
sidan 79.

Kontrollera uppringningston
• Ring upp det telefonnummer du vill faxa till för att försäkra dig om att det fungerar som det ska.

• Om telefonlinjen används av en annan enhet väntar du tills den andra enheten är klar innan du skickar ett fax.

• Om du använder funktionen för uppringning med luren på ökar du volymen för att kontrollera att en
uppringningston hörs.
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Koppla bort den andra utrustningen tillfälligt

Kontrollera att skrivaren fungerar ordentligt genom att ansluta den direkt till telefonlinjen. Koppla ifrån eventuella
telefonsvarare, datorer med modem eller linjedelare.

Kontrollera om det finns pappersstopp

Kontrollera om ett pappersstopp uppstått i enheten och rensa vid behov. Om du vill ha mer information kan du se
”Felsökning vid pappersstopp och felaktig inmatning” på sidan 184.

Avaktivera Samtal väntar tillfälligt

Samtal väntar kan störa faxöverföringen. Avaktivera denna funktion innan du skickar eller tar emot ett fax. Ring upp
telefonbolaget för att ta reda på vilka knappar du ska trycka på för att tillfälligt avaktivera Samtal väntar.

Har du tjänsten Röstbrevlåda?

Röstbrevlåda som erbjuds via det lokala telefonbolaget kan störa faxöverföringen. Så här gör du för att både
röstbrevlådan och skrivaren ska kunna ta emot samtal:

• Se ” Ställa in tydlig ringning” på sidan 80. Inställningsalternativen inkluderar en ringsignal, två ringsignaler, tre
ringsignaler och alla ringsignaler.

• Överväg att lägga till en andra telefonlinje för skrivaren.

Kontrollera landskod

Se till att landsnumret har ställts in för det land eller den region där skrivaren används:

1 Tryck på Inställningar på kontrollpanelen.

2 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Enhetsinställningar visas.

3 Tryck på .

4 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Land visas.

5 Tryck på .

6 Tryck på  eller  upprepade gånger tills landet eller regionen där skrivaren används visas.

7 Tryck på .

Är skrivarminnet fullt?

1 Slå mottagarens nummer.

2 Skanna originaldokumentet, en sida i taget.

Det går att skicka fax, men inte att ta emot
Här följer möjliga orsaker och lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Fyll på papper

Fyll på papper för att skriva ut fax som lagrats i skrivaren.
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Kontrollera knappen Autosvar

Om lampan Autosvar lyser:

• Svarar skrivaren efter förinställt antal ringsignaler.

• Om du använder en speciell ringsignal kan du se ” Ställa in tydlig ringning” på sidan 80.

Kontrollera bläcknivån

Kontrollera bläcknivåerna och installera en ny bläckpatron vid behov.

Kontrollera om Vidarebefordra fax har valts

1 På kontrollpanelen trycker du på läget Faxa.

2 Tryck på .

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Faxinställning visas.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Ringa och svara visas.

6 Tryck på .

7 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Vidarebefordra fax visas.

8 Tryck på .

9 Tryck på  eller  upprepade gånger för att se den aktuella inställningen för Vidarebefordra fax.

10 Om du vill avaktivera Vidarebefordra fax trycker du på  eller  upprepade gånger tills Av visas.

11 Tryck på  för att spara inställningen.

Det går att ta emot, men inte att skicka fax
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Kontrollera valt läge

För att kontrollera att skrivaren är inställd för att faxa trycker du på läget Faxa.

Kontrollera dokumentets placering

Lägg ett originaldokument med textsidan uppåt i den automatiska dokumentmatarens fack eller med textsidan nedåt
på skannerglaset.

Kontrollera inställningen för uppringningsprefix

1 På kontrollpanelen trycker du på läget Faxa.

2 Tryck på .

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Faxinställningar visas.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Ringa upp och skicka visas.
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6 Tryck på .

7 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Uppringningsprefix visas.

8 Tryck på .

9 Om du vill ändra inställningen trycker du på  igen.

10 Tryck på  upprepade gånger tills alla nummer har raderats.

11 Med knappsatsen anger du det nya prefixnumret som ska läggas till före alla telefonnummer.

12 Tryck på  för att spara och stänga.

Kontrollera snabbuppringningsnummer
• Kontrollera att snabbuppringningsknappen har programmerats för det nummer du vill ringa upp. Se ” Ställa in

snabbuppringning med datorn” på sidan 78.

• Du kan även slå numret manuellt.

Kontrollera att skrivaren känner av uppringningstonen
• Se ”Skicka ett fax samtidigt som du lyssnar på ett samtal (Ringa upp med luren på)” på sidan 75.

• Kontrollera inställningen för uppringningsmetod.

1 Lyssna efter uppringningstonen. Om du hör uppringningstonen men skrivaren lägger på utan att ringa upp
innebär det att den inte känner igen uppringningstonen.

2 På kontrollpanelen trycker du på läget Faxa.

3 Tryck på .

4 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Faxinställningar visas.

5 Tryck på .

6 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Ringa upp och skicka visas.

7 Tryck på .

8 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Uppringningsmetod visas.

9 Tryck på .

10 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Bakom telefonväxel visas.

11 Tryck på  om du vill spara inställningen.

Skrivaren tar emot ett tomt fax
Här följer möjliga orsaker och lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Kontrollera originaldokumentet

Be avsändaren kontrollera att originaldokumentet lagts i på rätt sätt.

Kontrollera bläcknivån

Kontrollera bläcknivåerna och installera en ny bläckpatron vid behov.
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Kontrollera bläckpatronerna

1 Ta bort bläckpatronerna.

2 Se till att etiketten och tejpen har tagits bort.

1 2

3 Sätt i bläckpatronerna igen.

Mottaget fax har låg utskriftskvalitet
Här följer möjliga orsaker och lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Granska checklistan för sändare
• Kontrollera att originaldokumentets kvalitet är tillfredsställande.

• Skicka faxet igen. Det kan ha uppstått ett problem med kvaliteten i telefonlinjeförbindelsen.

• Öka faxens skanningsupplösning.

Kontrollera bläcknivån

Kontrollera bläcknivåerna och installera en ny bläckpatron vid behov.

Information om nummerpresentation visas inte
Mönstret för nummerpresentation är kanske inte rätt inställt

Skrivaren stöder två mönster för nummerpresentation: mönster 1 (FSK) och mönster 2 (DTMF). Beroende på vilket
land och område du bor i, och vilken telefonoperatör du använder kan du behöva byta mönster för att få skrivaren
att visa information om nummerpresentationen. Om du vill veta mer kan du se ”Använda nummerpresentation från
kontrollpanelen” på sidan 77.

Felsökning vid pappersstopp och felaktig inmatning

Pappersstopp i skrivaren
Ta bort papperet manuellt

1 Tryck på  för att stänga av skrivaren.

2 Ta ett stadigt tag i papperet och dra ut det försiktigt.

3 Tryck på  för att sätta på skrivaren igen.

Pappersstopp i den automatiska dokumentmataren
1 Öppna den automatiska dokumentmataren genom att ta tag i spåret på vänster sida och dra uppåt.

2 Ta ett stadigt tag i papperet och dra ut det försiktigt.

3 Stäng den automatiska dokumentmataren.

4 Tryck på .
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Pappersstopp i enheten för dubbelsidig utskrift
1 Ta tag i enheten för dubbelsidig utskrift och tryck ned den dubbelsidiga spärren.

2 Dra ut enheten för dubbelsidig utskrift.

3 Ta ett stadigt tag i papperet och dra ut det försiktigt.

4 Tryck ned den dubbelsidiga spärren och sätt i den dubbelsidiga enheten igen.

5 Tryck på .

6 Radera eller stoppa utskriftsjobbet på datorn och försök sedan att skicka utskriftsjobbet igen.

Pappersstopp i pappersfacket
1 Tryck på  för att stänga av skrivaren.

2 Ta ett stadigt tag i papperet och dra ut det försiktigt.
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3 Tryck på  för att sätta på skrivaren igen.

Papper eller specialmedia matas fel
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Kontrollera papperets skick

Använd bara nya, ej skrynkliga papper.

Fyll på papper på rätt sätt
• Fyll på en mindre mängd papper i skrivaren.

• Fyll på papper med utskriftssidan mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet om du är osäker på
vilken sida som är den utskrivbara.)

Se avsnittet ”Komma igång” i kapitlet ”Skriva ut” för information om:

• Största påfyllningsmängd för varje papperstyp

• Specifika påfyllningsinstruktioner för papper som stöds och specialpapper

Ta bort varje sida när den har skrivits ut

Ta bort varje sida när den matats ut och låt den torka helt innan sidorna buntas.

Justera pappersstöden

Justera pappersstöden:

• När du använder media som är mindre än 215,9 mm brett

• Så att det vilar mot papperets eller mediets kant utan att det bucklas.

Skrivaren matar inte fram papper, kuvert eller specialmedia
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Kontrollera om det finns pappersstopp

Kontrollera om ett pappersstopp uppstått i enheten och rensa vid behov. Om du vill ha mer information kan du se
”Felsökning vid pappersstopp och felaktig inmatning” på sidan 184.

Kontrollera påfyllt media
• Kontrollera att specialmedia har fyllts på korrekt.

• Prova att fylla på ett ark, ett kuvert eller ett specialark i taget.

Om du vill ha mer information kan du se avsnittet ”Komma igång” i kapitlet ”Skriva ut”.
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Se till att skrivaren är inställd som standardskrivare och att den inte är pausad

Ställ in skrivaren som standardskrivare så här:

1 I Finder på skrivbordet väljer du Program  Verktyg  Utskriftscenter eller Verktyget för
skivarinställning, beroende på vilken operativsystemsversion du har.

2 I dialogrutan Skrivarlista väljer du din skrivare.

3 Klicka på ikonen Ange som standard.

Återuppta utskriftsjobb:

1 I Finder på skrivbordet väljer du Program  Verktyg  Utskriftscenter eller Verktyget för
skivarinställning, beroende på vilken operativsystemsversion du har.

2 I listan med skrivare dubbelklickar du på din skrivare.

Snabbmenyn Skrivare visas.

3 Om du vill återuppta alla utskrifter i kön klickar du på Starta utskrifter.

Om du vill återuppta en särskild utskrift markerar du dokumentets namn och klickar på Återuppta.

Pappersstopp med banderollpapper
Här följer möjliga orsaker och lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Rensa pappersstopp med banderollpapper

1 Tryck på  för att stänga av skrivaren.

2 Ta bort det banderollpapper som fastnat från skrivaren.

Justera inställningarna för papperstyp

Så här undviker du att en banderoll fastnar:

• Använd endast det antal ark som behövs för banderollen.

• Välj följande inställningar för att göra det möjligt för skrivaren att mata papper kontinuerligt utan att det fastnar:

1 Med ett dokument öppet klickar du på Arkiv  Utskriftsformat.

2 På snabbmenyn Inställningar väljer du Sidinformation.

3 Välj skrivare på snabbmenyn ”Format för”.

4 Välj A4-banderoll eller US Letter-banderoll på snabbmenyn Pappersstorlek.

5 Välj en sidriktning.

6 Klicka på OK.

Papper fortsätter att fastna
Använder du papper som är avsett för bläckstråleskrivare?

Se efter vilken papperstyp som du använder dig av. Vissa papper av lägre kvalitet kan vara alltför tunna eller glansiga
för att kunna matas in korrekt i skrivaren. Om du vill ha mer information kan du se ”Välja kompatibla
specialpapperstyper” på sidan 20.

Fyller du på papper på rätt sätt?

Om du vill ha mer information kan du se ”Fylla på papper” på sidan 17.

Obs! Tvinga inte in papper i skrivaren.
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Felsökning av minneskortläsare

Minneskortet kan inte sättas i
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Kontrollera minneskorttypen

Se till att den typ av minneskort du använder kan användas i skrivaren. Om du vill ha mer information kan du se
”Sätta in ett minneskort” på sidan 88.

Kontrollera minneskortets placering

Kontrollera att minneskortet har placerats i rätt kortplats. Om du vill ha mer information kan du se ”Sätta in ett
minneskort” på sidan 88.

Ingenting händer när ett minneskort sätts in
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Sätt i minneskortet igen

Minneskortet kanske har satts in för långsamt. Ta ur minneskortet och sätt in det igen snabbt.

Kontrollera minneskortets placering

Kontrollera att minneskortet har placerats i rätt kortplats. Om du vill veta mer kan du se ”Sätta in ett minneskort” på
sidan 88.

Kontrollera minneskorttypen

Se till att den typ av minneskort du använder kan användas i skrivaren. Om du vill veta mer kan du se ”Sätta in ett
minneskort” på sidan 88.

Kontrollera om minneskortet har skadats

Kontrollera att det inte finns några synliga skador på minneskortet.

Kontrollera om minneskortet innehåller foton

Sätt in ett minneskort som innehåller foton.

Kontrollera att USB-kabeln är ansluten

Om skrivaren är ansluten till datorn via en USB-kabel:

1 Se efter om det finns några synliga skador på USB-kabeln.

2 Koppla in den kvadratiska änden av USB-kabeln på baksidan av skrivaren.

3 Koppla in den rektangulära änden av USB-kabeln i datorns USB-port.

USB-porten är märkt med USB-symbolen  .

Kontrollera nätverksanslutningen

Om skrivaren och datorn är anslutna via ett nätverk kontrollerar du att rätt värd och enhet kommunicerar. Välj skrivare
från datorn eller välj dator från skrivaren.
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Foton överförs inte från ett minneskort i ett trådlöst nätverk
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Välj skrivaren i ditt trådlösa nätverk

1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

2 Dubbelklicka på ikonen Nätverkskortläsare.

3 Välj din trådlösa nätverksskrivare och klicka sedan på Anslut.

4 Sätt in minneskortet i skrivaren.

Dina foton hämtas och visas som miniatyrbilder.

5 Välj de miniatyrbilder du vill spara och klicka sedan på Spara.

6 Öppna de hämtade bilderna med ett program som exempelvis iPhoto eller Förhandsgranska.

7 I programmenyn klickar du på Skriv ut.

Kontrollera minneskortets placering

Kontrollera att minneskortet har placerats i rätt kortplats. Om du vill ha mer information kan du se relaterat ämne
nedan.

Kontrollera minneskorttypen

Se till att den typ av minneskort du använder kan användas i skrivaren. Om du vill ha mer information kan du se
relaterat ämne nedan.

Kontrollera om minneskortet har skadats

Kontrollera att det inte finns några synliga skador på minneskortet. Var noga med att göra på rätt sätt när du tar ut
minneskort ur skrivaren, så att inte data går förlorade. Om du vill ha mer information kan du se relaterat ämne nedan.

Felmeddelanden

Justeringsproblem.
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Ta bort tejpen från bläckpatronerna

1 Ta bort bläckpatronerna.

2 Se till att etiketten och tejpen har tagits bort.

1 2

3 Sätt i bläckpatronerna igen.

4 Tryck på  för att justera patronerna:

Om du vill veta mer kan du se ”Justera bläckpatroner” på sidan 136.
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Använd nytt papper

Fyll endast på med vanligt, omärkt papper för justering av bläckpatroner.

Skrivaren läser eventuella tecken på använt papper, vilket kan leda till att ett justeringsfelmeddelande visas.

Bläckpatronsfel (1102, 1203, 1204 eller 120F)
1 Ta ut bläckpatronerna och stäng locken till bläckpatronshållarna.

2 Stäng skannerenheten.

3 Koppla bort nätsladden från eluttaget.

4 Anslut nätsladden till eluttaget igen.

5 Om knappen  inte lyser trycker du på .

6 Sätt tillbaka bläckpatronen och stäng locket till bläckpatronshållaren.

7 Stäng skannerenheten.

Om felmeddelandet inte visas igen har problemet åtgärdats.

Om felmeddelandet visas igen är det någon av patronerna som inte fungerar korrekt. Gör följande för att avgöra
vilken bläckpatron som inte fungerar korrekt.

1 Ta ut bläckpatronerna och stäng locken till bläckpatronshållarna.

2 Stäng skannerenheten.

3 Koppla bort nätsladden från eluttaget.

4 Anslut nätsladden till eluttaget igen.

5 Om knappen  inte lyser trycker du på .

6 Sätt tillbaka den svarta (eller foto-) bläckpatronen och stäng locket till bläckpatronshållaren.

7 Stäng skannerenheten.

8 Om felmeddelandet:

• visas igen byter du ut den svarta (eller foto-) bläckpatronen mot en ny. Stäng bläckpatronhållarens lock och
stäng skannerenheten.

• inte visas igen sätter du tillbaka färgpatronen, stänger bläckpatronshållarens lock och stänger
skannerenheten.

9 visas igen byter du ut färgpatronen mot en ny. Stäng bläckpatronhållarens lock och stäng skannerenheten.

Låg nivå svart bläck/Låg nivå färgbläck/Låg nivå fotobläck
1 Kontrollera den markerade bläcknivån eller -nivåerna och installera en ny bläckpatron eller nya bläckpatroner

vid behov.

Om du vill beställa förbrukningsartiklar kan du se ”Beställa papper och andra förbrukningsartiklar” på
sidan 141.

2 Tryck på  för att fortsätta.
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Ta bort stopp i hållaren
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Ta bort hindrande föremål

1 Lyft upp skannerenheten.

2 Ta bort eventuella föremål som sitter i vägen för bläckpatronshållaren.

3 Se till att locken på bläckpatronshållarna är stängda.

4 Stäng skannerenheten.

5 Tryck på .

Ta bort bläckpatronerna

1 Se till att skrivaren är på.

2 Lyft upp skannerenheten.

3 Ta bort båda bläckpatronerna.

4 Se till att locken på bläckpatronshållarna är stängda.

5 Stäng skannerenheten.

6 Tryck på  för att stänga av skrivaren.

7 Ta ut nätsladden ur vägguttaget.

8 Anslut nätsladden till vägguttaget igen.

9 Tryck på  för att sätta på skrivaren.
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10 Sätt i bläckpatronerna på nytt. Om du vill veta mer kan du se ”Installera bläckpatroner” på sidan 134

11 Stäng skannerenheten.

12 Anslut nätsladden till vägguttaget.

13 Tryck på  för att sätta på skrivaren.

14 Sätt i bläckpatronerna på nytt. Om du vill ha mer information kan du se ”Installera bläckpatroner” på
sidan 134.

Datorn ej ansluten
För att lösa problemet kan du prova något av följande:

Kontrollera datoranslutningen

Kontrollera att datorn är ansluten till skrivaren och att den är påslagen.

Kontrollera USB-kabeln

1 Kontrollera att det inte finns några synliga skador på USB-kabeln.

2 Koppla in den fyrkantiga änden av USB-kabeln ordentligt i USB-porten på skrivarens baksida.

3 Koppla in den rektangulära änden av USB-kabeln ordentligt i datorns USB-port.

USB-porten är märkt med USB-symbolen:  .

Kontrollera den externa skrivarservern

Om du använder en extern skrivarserver ska du se till så att den är ansluten. Om du vill ha mer information kan du
se dokumentationen för skrivarservern.

Det gick inte att identifiera ett provark
Dokumentet som placerats på skannerglaset är inte ett giltigt provark. Om du vill veta mer kan du se ”Skriva ut foton
som lagrats på en minnesenhet med hjälp av provarket” på sidan 91.

Fel 1104
1 Ta bort bläckpatronerna.

2 Sätt tillbaka den svarta patronen eller fotopatronen i den vänstra hållaren.

3 Sätt tillbaka färgpatronen i den högra bläckpatronshållaren.
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Faxfel
Faxapparaten har slutat att kommunicera.

Skicka faxet igen. Det kan ha uppstått ett problem med kvaliteten i telefonlinjeförbindelsen.

Läget Faxa stöds inte
Mottagarfaxen stöder inte den typ av fax som du försökte skicka. Om den inte stöder:

• Skanningsupplösningen – minska skanningsupplösningen.

1 På kontrollpanelen trycker du på läget Faxa.

2 Tryck på .

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Kvalitet visas.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills en lägre kvalitet visas.

6 Tryck på .

• Papper av storleken Legal – anpassa dokumentet till pappersstorleken US Letter.

Filen stöds ej
Datorn kunde inte hitta något program som stöder den fil som du vill skriva ut.

Kontrollera att minneskortet eller flash-enheten som sattes in i skrivaren innehåller filer med filnamnstilläggen DOC,
XLS, PPT, PDF, RTF, DOCX, XLSX, PPTX, WPS eller WPD.

Om du vill veta mer kan du se ”Skriva ut dokumentfiler direkt från ett minneskort eller en flash-enhet” på sidan 28.

Fel i vänster bläckpatron/fel i höger bläckpatron
Detta meddelande kan även visas som Fel 1205 (vänster bläckpatron) eller Fel 1206 (höger bläckpatron).

1 Ta ut den angivna bläckpatronen och stäng locket till bläckpatronshållaren.

2 Stäng skannerenheten.

3 Koppla bort nätsladden från eluttaget.

4 Anslut nätsladden till eluttaget igen.

5 Om strömbrytaren  inte lyser trycker du på .

6 Sätt tillbaka bläckpatronen och stäng locket till bläckpatronshållaren.

7 Stäng skannerenheten.

8 Om felmeddelandet:

• inte visas igen har problemet åtgärdats.

• visas igen byter du ut bläckpatronen mot en ny. Stäng bläckpatronhållarens lock och stäng skannerenheten.

Vänster bläckpatron är felaktig/höger bläckpatron är felaktig
1 Ta ut den angivna bläckpatronen och stäng locket till bläckpatronshållaren.

2 Stäng skannerenheten.

3 Koppla bort nätsladden från eluttaget.

4 Anslut nätsladden till eluttaget igen.
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5 Om strömbrytaren  inte lyser trycker du på .

6 Sätt tillbaka bläckpatronen och stäng locket till bläckpatronshållaren.

7 Stäng skannerenheten.

8 Om felmeddelandet:

• inte visas igen har problemet åtgärdats.

• visas igen byter du ut bläckpatronen mot en ny. Stäng bläckpatronhållarens lock och stäng skannerenheten.

Vänster bläckpatron saknas/höger bläckpatron saknas
En eller båda bläckpatronerna saknas eller är inte korrekt installerade. Om du vill ha mer information kan du se
”Installera bläckpatroner” på sidan 134.

Anmärkningar:

• Det går att skriva ut en färgkopia när endast färgpatronen är installerad.

• Det går att skriva ut ett svartvitt dokument när endast den svarta patronen är installerad.

• Det går inte att kopiera eller skriva ut när endast fotopatronen är installerad.

• Om du vill ta bort felmeddelandet trycker du på .

Inga bilder har valts
Du har inte valt något av alternativen i steg 1 på fotoprovarket som du skrev ut och skannade.

1 Kontrollera att du helt fyllt i cirkeln eller cirklarna du valt.

2 Tryck på  för att fortsätta.

Ingen foto-/pappersstorlek har valts
Du har inte valt något av alternativen i steg 2 på fotoprovarket som du skrev ut och skannade.

1 Kontrollera att du helt fyllt i cirkeln eller cirklarna du valt.

2 Tryck på  för att fortsätta.

Ingen provarksinformation
Fotoprovarket som du skrev ut och skannade är inte längre giltigt.

Du har kanske tagit ut minneskortet eller flashenheten ur skrivaren eller stängt av skrivaren innan du skannade
fotoprovarket.

Om du vill ha mer information kan du se ”Skriva ut foton som lagrats på en minnesenhet med hjälp av provarket” på
sidan 91.

Inga giltiga fotofiler har upptäckts
Inga bilder som stöds hittades på minneskortet eller flashenheten.

Skrivaren läser in foton i JPEG-format. Om du vill ha mer information kan du se dokumentationen som medföljde
digitalkameran.

Man kan endast välja ett alternativ för fotoförbättring åt gången
Du har valt mer än ett av alternativen i steg 2 på fotoprovarket som du skrev ut och skannade.

1 Kontrollera att du helt fyllt i endast en cirkel för varje val.

2 Tryck på  för att fortsätta.
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Man kan endast välja ett alternativ för foto/storlek åt gången
Du har valt mer än ett av alternativen i steg 2 på fotoprovarket som du skrev ut och skannade.

1 Kontrollera att du helt fyllt i endast en cirkel för varje val.

2 Tryck på  för att fortsätta.

Fel pappers-/fotostorlek
Ett eller flera foton är större än den pappersstorlek du har valt på skrivarmenyn.

1 Tryck på  för att ta bort felmeddelandet.

2 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Pappersinställningar visas på displayen.

3 Tryck på .

4 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Pappersstorlek visas.

5 Tryck på .

6 Tryck på  eller  upprepade gånger för att välja det alternativ för pappersstorlek som passar din största
fotostorlek.

7 Tryck på Starta färg eller Starta svartvitt för att börja skriva ut.

Telefonlinjen är upptagen
Här följer möjliga orsaker och lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Ändra inställningarna för återuppringning

Skrivaren ringer automatiskt upp igen tre gånger med två minuters mellanrum. Du kan ändra standardinställningarna
så att återuppringning sker upp till fem gånger med upp till åtta minuters mellanrum.

Så här ändrar du inställningarna för återuppringning:

1 På kontrollpanelen trycker du på läget Faxa.

2 Tryck på .

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Faxinställning visas.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Ringa upp och skicka visas.

6 Tryck på .

7 Så här ändrar du antalet gånger skrivaren ska ringa upp igen:

a Tryck på  eller  upprepade gånger tills Återuppringningsförsök visas.

b Tryck på .

c Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad inställning visas.

d Tryck på .
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8 Så här ändrar du tiden mellan återuppringningsförsöken:

a Tryck på  eller  upprepade gånger tills Återuppringningstid visas.

b Tryck på .

c Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad inställning visas.

d Tryck på .

Schemalägg omsändning av fax vid ett senare tillfälle

Se ”Skicka ett broadcast-fax vid en schemalagd tidpunkt” på sidan 74.

Telefonlinjefel
Här följer möjliga orsaker och lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Checklista för digital telefontjänst

Faxmodemet är en analog enhet. Vissa enheter kan anslutas till skrivaren så att digitala telefontjänster kan
användas.

• Om du använder en ISDN-telefontjänst ansluter du skrivaren till en analog telefonport (en R-gränssnittsport) på
en ISDN-terminaladapter. Om du vill ha mer information och om du vill beställa en R-gränssnittsport kontaktar
du ISDN-leverantören.

• Om du använder DSL ansluter du ett DSL-filter eller en DSL-router som har stöd för analog användning. Om du
vill ha mer information kontaktar du DSL-leverantören.

• Om du använder en telefonväxeltjänst ser du till att ansluta till en analog anslutning på telefonväxeln. Om det
inte finns någon bör du överväga att installera en analog telefonlinje för faxen. Om du vill ha mer information om
faxning vid användning av en telefonväxeltjänst kan du se ”Installera en fax bakom en telefonväxel” på
sidan 79.

Kontrollera telefonlinjen

Om telefonlinjen används av en annan enhet väntar du tills den andra enheten är klar innan du skickar faxet.

Kontrollera kabelanslutningar

Se till att kabelanslutningarna för följande maskinvara sitter som de ska (om tillämpligt):

• Nätdelen

• Telefon

• Lur

• Telefonsvarare

PictBridge-kommunikationsfel
Dra ur och sätt i USB-kabeln som medföljde kameran igen i PictBridge-porten på skrivarens framsida.

Ta bort kamerakortet.
Skrivaren kan läsa antingen en PictBridge-aktiverad digitalkamera eller ett minneskort, men inte båda samtidigt.

1 Ta bort både den PictBridge-aktiverade digitalkameran och minneskortet.

2 Sätt endast tillbaka en av de enheterna som nämns ovan.
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Fel i fjärransluten fax
Här följer möjliga orsaker och lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Kontrollera telefonlinjen

Skicka faxet igen. Det kan ha uppstått ett problem med kvaliteten i telefonlinjeförbindelsen.

Sänk överföringshastigheten

1 På kontrollpanelen trycker du på läget Faxa.

2 Tryck på .

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Faxinställning visas.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Ringa upp och skicka visas.

6 Tryck på .

7 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Maximal sändningshastighet visas.

8 Tryck på .

9 Tryck på  eller  upprepade gånger tills en lägre hastighet visas.

10 Tryck på .

Anmärkningar:

• Ju lägre överföringshastighet, desto längre tid tar det för faxet att skickas.

• Denna lösning minskar hastigheten för framtida fax tills du återställer överföringshastigheten.

11 Skicka faxet igen.

12 Om problemet kvarstår upprepar du ovanstående procedur för att skicka faxet igen med allt lägre
överföringshastighet.

Obs! 2 400 bit/s är den lägsta överföringshastigheten.

Vissa foton har tagits bort från kortet av värden.
Vissa av fotona på fotoprovarket raderades från minneskortet via datorn.

Du måste skriva ut ett nytt fotoprovark.

Om du vill ha mer information kan du se ”Skriva ut foton som lagrats på en minnesenhet med hjälp av provarket” på
sidan 91.

Problem med läsning av minneskort
• Se ”Minneskortet kan inte sättas i” på sidan 188.

• Se ”Ingenting händer när ett minneskort sätts in” på sidan 188.
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Pappersstorleken stöds inte
Pappersstorleken du har valt från den PictBridge-aktiverade digitalkameran stöds inte av skrivaren.

1 På kontrollpanelen trycker du på  för att ta bort felmeddelandet.

2 Tryck på .

3 Tryck på  eller  tills Pappersinställningar visas.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Pappersstorlek visas.

6 Tryck på .

7 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskad storlek visas.

8 Tryck på .

9 Tryck på Starta färg eller Starta svartvitt för att börja skriva ut.

Inställningarna har inte sparats
Det finns flera möjliga lösningar. Prova med något av följande alternativ:

Ändra inställningar för timeout

Om du trycker på  för att välja inställning visas en * bredvid den valda inställningen. Skrivaren återgår till
standardinställningen efter två minuters inaktivitet eller när skrivaren stängs av.

Spara inställningar

Om du trycker på  för att välja inställning visas en * bredvid den valda inställningen.

Återställa skrivaren till fabrikens standardinställningar
Du kan återställa skrivaren till originalinställningarna utan att använda skrivarmenyerna.

Obs! Om du återställer fabrikens standardinställningar raderas alla skrivarinställningar som du har gjort tidigare.

Se till att skrivaren är på.

1 Tryck in  och Starta färg samtidigt tills Språk visas på displayen.

2 Tryck på  eller  tills önskat språk visas.

3 Tryck på .

4 Tryck på  eller  tills önskat land eller region visas.

5 Tryck på .

Liknande ämnen:
• ”Använda kontrollpanelen” på sidan 110
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Ta bort och installera om programvaran
Om skrivaren inte fungerar som den ska, eller om ett kommunikationsfel visas när du försöker att använda skrivaren
kan du behöva avinstallera och installera om skrivarprogrammet.

1 Stäng alla öppna program.

2 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen Lexmark 6500 Series.

3 Dubbelklicka på ikonen Avinstallation.

4 Följ instruktionerna på datorskärmen för att ta bort skrivarprogrammet.

5 Starta om datorn innan du installerar om skrivarprogrammet.

6 Sätt i cd-skivan och följ anvisningarna på datorskärmen för att installera om programmet.

Liknande ämnen:
• ”Installera bläckpatroner” på sidan 134
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Meddelanden

Återvinna Lexmark-produkter
Gör så här för att lämna dina Lexmark-produkter till återvinning:

1 Besök vår webbplats på www.lexmark.se/recycle.

2 Följ anvisningarna på datorskärmen.

Utgåvemeddelande
Maj 2007

Följande stycke gäller inte i de länder där sådana föreskrifter står i strid med gällande lag. LEXMARK
INTERNATIONAL, INC., LEVERERAR DENNA SKRIFT I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGON SOM HELST
GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL,
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.
Vissa stater tillåter inte friskrivningar från uttryckliga eller underförstådda garantier vid vissa transaktioner och därför
är det möjligt att uttalandet ovan inte gäller just dig.

Denna skrift kan innehålla tekniska felaktigheter eller tryckfel. Innehållet är föremål för periodiska ändringar, sådana
förändringar införlivas i senare utgåvor. Förbättringar eller förändringar av de produkter eller programvaror som
beskrivs kan när som helst ske.

Hänvisningar till produkter, program och tjänster i det här dokumentet innebär inte att tillverkaren avser att göra
dessa tillgängliga i alla länder. Hänvisningar till olika produkter, program eller tjänster innebär inte att endast dessa
produkter, program eller tjänster kan användas. Andra produkter, program eller tjänster med likvärdiga funktioner
där ingen konflikt föreligger vad gäller upphovsrätt kan användas istället. Det är upp till användaren att utvärdera
och kontrollera funktionen i samverkan med produkter, program eller tjänster andra än de som uttryckligen anges
av tillverkaren.

För Lexmarks tekniska support kan du gå till support.lexmark.se.

Om du vill ha information om förbrukningsartiklar och nedladdningar kan du gå till www.lexmark.se.

Om du inte har tillgång till Internet kan du kontakta Lexmark via post:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550

© 2007 Lexmark International, Inc.

Med ensamrätt.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS
This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer
software and documentation developed exclusively at private expense.

Varumärken
Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är
registrerade i USA och/eller andra länder.

evercolor och PerfectFinish är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc.

Meddelanden

200

http://www.lexmark.com/recycle
http://support.lexmark.com
http://www.lexmark.com


TrueType är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare.

Konventioner
Obs! Ett Obs!-meddelande visar på något som kan hjälpa dig.
Varning: En Varning visar något som kan skada produkten eller dess program.

Var försiktig! Den här typen av varning visar på något som kan orsaka dig skada.

Var försiktig! Den här typen av varning visar att du inte ska vidröra det markerade området.

Var försiktig! Den här typen av varning visar en het yta.

Var försiktig! Den här typen av varning visar på risk för elstötar.

Var försiktig! Den här typen av varning visar på tipprisk.

Produktinformation
Produktnamn:

Lexmark 6500 Series

Produkttyp:

4429

Modell(er):

021, W12, W1E

Informationsmeddelande om överensstämmelse med FCC (Federal
Communications Commission)
Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för digitala enheter av klass B, i enlighet med del 15 i
FCC-bestämmelserna. Användning får ske endast enligt följande två villkor: (1) denna utrustning får inte orsaka
skadliga störningar, och (2) utrustningen måste godta all inkommande störning, inklusive störning som kan orsaka
oönskade effekter under användning.

FCC-gränserna för klass B är avsedda att ge rimligt skydd mot farliga störningar när utrustningen används i en
bostad. Utrustningen alstrar, använder sig av och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras
och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns emellertid
ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa vid en viss installation. Om utrustningen faktiskt orsakar
skadliga störningar i radio- eller tv-mottagningen, vilket kan kontrolleras genom att utrustningen stängs av och sätts
på, anmodas användaren att försöka avhjälpa störningarna genom en eller flera av följande åtgärder:

• Rikta om eller flytta mottagarantennen.

• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

• Ansluta utrustningen till ett eluttag som ligger på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

• Rådfråga inköpsstället eller en servicerepresentant för att få ytterligare lösningsförslag.

Tillverkaren ansvarar inte för TV- och radiostörningar till följd av användning av ej rekommenderade kablar, eller för
ej godkända ändringar eller modifieringar av utrustningen. Otillåtna ändringar eller modifikationer kan ogiltigförklara
användarens behörighet att använda utrustningen.
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Obs! För att garantera överensstämmelse med FCC:s regler om elektromagnetiska störningar för datautrustning av
klass B, ska en avskärmad och skyddsjordad USB-kabel, som Lexmarks artikelnummer 1021294, användas. Om
man använder sig av en annan typ av kabel, som inte är ordentligt avskärmad och skyddsjordad, kan detta resultera
i brott mot FCC:s regler.

Frågor som rör detta meddelande om uppgift om överensstämmelse ska riktas till:

Director of Lexmark Technology & Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550
(859) 232–3000

Exponering för RF-strålning
Följande meddelande gäller om ett trådlöst nätverkskort är installerat i din skrivare.

Strålningen från den här enheten ligger långt under de gränser för exponering av RF-strålning som FCC och andra
myndigheter har satt upp. Enligt FCC:s och andra myndigheters krav gällande RF-strålning måste ett avstånd på
minst 20 cm hållas mellan antennen och människor.

Industry Canada compliance statement
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard
ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l’industrie du Canada
Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements
pouvant causer des interférences NMB-003.

Japanskt VCCI-meddelande

Koreanskt MIC-meddelande

Industry Canada notice
The following notices are applicable if your printer has a wireless network card installed.
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Industry Canada (Canada)
This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including
interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly
prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from
windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to
licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit
RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health
Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical
specifications were met.

Industry Canada (Canada)
Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux
conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles
risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne
est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement
interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur
et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre
aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous
au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme
aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Överensstämmelse med Europeiska gemenskapernas (EG) direktiv
Denna produkt överensstämmer med skyddskraven i EG:s rådsdirektiv 89/336/EEG, 2006/95/EG och 1999/5/EG
om tillnärmning och harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning som rör elektromagnetisk kompatibilitet och
säkerhet hos elektrisk utrustning som konstruerats för användning inom vissa spänningsgränser och på
terminalutrustning för radio och telekommunikation.

Ett meddelande om överensstämmelse med direktivens krav har undertecknats av Director of Manufacturing and
Technical Support, Lexmark International, S.A., Boigny, Frankrike.

Denna produkt uppfyller gränsvärdena inom EN 55022 för Klass B samt säkerhetskraven inom EN 60950.
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Överensstämmelse med Europeiska gemenskapernas (EG) direktiv
för radioprodukter
Följande meddelanden gäller skrivare som har ett trådlöst nätverkskort installerat

Denna produkt överensstämmer med skyddskraven i EG:s rådsdirektiv 89/336/EEG, 2006/95/EG och 1999/5/EG
om tillnärmning och harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning som rör elektromagnetisk kompatibilitet och
säkerhet hos elektrisk utrustning som konstruerats för användning inom vissa spänningsgränser och på
terminalutrustning för radio och telekommunikation.

Uppfyllandet av kravet visas med CE-märkning.

Varningsmeddelandet visar att det finns begränsningar i vissa medlemsländer.

En deklaration om överensstämmelse med direktivens krav fås på begäran från chefen för tillverkning och teknisk
support på Lexmark International, S.A. i Boigny, Frankrike.

Följande begränsningar gäller:

Land/region Område

Alla länder/regioner Produkten är endast avsedd att användas inomhus. Produkten får inte användas utomhus.

L'Italia Si fa presente inoltre che l'uso degli apparati in esame è regolamentato da:

• D.Lgs 1.8.2003, n.259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) e 105
(libero uso), per uso privato;

• D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di
telecomunicazioni.

Produkten uppfyller begränsningarna i enlighet med EN 55022, säkerhetskraven i EN 60950, specifikationerna för
radiospektrum enligt ETSI EN 300 328 samt EMC-kraven i enlighet med EN 55024, ETSI EN 301 489-1 och ETSI
EN 301 489-17.

Česky Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se
základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Dansk Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit
den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie
1999/5/EG befindet.

Ελληνική ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

English Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the
essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Español Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los
requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva
1999/5/CE.
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Eesti Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.

Suomi Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaati-
musten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.

Français Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux
exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Magyar Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvetõ
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.

Íslenska Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar
kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

Italiano Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai
requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām
prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB direktyvos nuostatas.

Malti Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet
essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.

Nederlands Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Norsk Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende
krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Polski Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi
wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Português A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essen-
ciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.

Slovensky Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.

Slovensko Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Svenska Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Bullerniåver
Följande mätningar har gjorts i enlighet med ISO 7779 och rapporterats i enlighet med ISO 9296.
Obs! Alla lägen kanske inte är aktuella för din produkt.

Medelljudtryck 1 meter, dBA

Skriva ut 47

Skanna 44

Kopiera 42

Klar hörs ej
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Värdena kan ändras. Se www.lexmark.se för aktuella värden.

WEEE-direktiv (Waste from Electrical and Electronic Equipment)

WEEE-logotypen representerar specifika återvinningsprogram och procedurer för elektroniska produkter i länder i
EU. Vi är mycket tacksamma om du återvinner våra produkter. Mer information om återvinningsalternativ finns på
Lexmarks webbplats på www.lexmark.se för telefonnummer till ditt lokala försäljningskontor.

Produktkassering
Skrivaren eller dess tillbehör får inte kastas bland hushållsavfall. De lokala myndigheterna kan ge information om
kasserings- och återvinningsalternativ.

Temperaturinformation
Omgivningstemperatur 15 till 32 °C

Frakt- och förvaringstemperatur -40 till 60 °C , 1 till 60 °C

Information om det kinesiska RoHS programmet
Namn på del Giftiga och farliga ämnen eller grundämnen

Bly (Pb) Kvicksilver
(Hg)

Kadmium (Cd) Sexvärt krom
(Cr VI)

Polybromerad
bifenyl (PBB)

Polybromerad
difenyleter
(PBDE)

Kretskort X O O O O O

Nätdel X O O O O O

Nätsladdar X O O O O O

Kontakter X O O O O O

Mekaniska
enheter — skaft,
valsar

X O O O O O

Mekaniska
enheter —
motorer

X O O O O O

Mekaniska
enheter — övrigt

X O O O O O

Skannerenhet O O O O O O

LCD-display O O O O O O
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O: Anger att innehållet i det giftiga och farliga ämnet i alla homogena material i delen ligger under kravet på
koncentrationsbegränsning enligt beskrivningen i SJ/T11363-2006.

X: Anger att innehållet i det giftiga och farliga ämnet i minst ett homogent material i delen överstiger kravet på
koncentrationsbegränsning enligt beskrivningen i SJ/T11363-2006.

Denna produkt är i enlighet med EU-direktivet 2002/95/EC beträffande restriktioner för användning av vissa farliga
ämnen.

Federal Communications Commission (FCC) compliance
information statement
This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the Administrative Council
for Terminal Attachments (ACTA). On the back of this equipment is a label that contains, among other information,
a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to your telephone
company.

This equipment uses the RJ-11C Universal Service Order Code (USOC) jack.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises’ wiring and telephone network must comply with the
applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug
is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See
your setup documentation for more information.

The Ringer Equivalence Number (REN) is used to determine the number of devices that may be connected to a
telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming
call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices
that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact your local telephone company. For
products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format
US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (for example, 03 is a REN
of 0.3). For earlier products, the REN is shown separately on the label.

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that
temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the telephone company will
notify the customer as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect
the operation of this equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you
to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, for repair or warranty information, contact Lexmark International, Inc.
at www.lexmark.com or your Lexmark representative. If the equipment is causing harm to the telephone network,
the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

This equipment contains no user serviceable parts. For repair and warranty information, contact Lexmark
International, Inc. See the previous paragraph for contact information.

Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service
commission, or corporation commission for information.

If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this
equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment,
consult your telephone company or a qualified installer.
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Telephone companies report that electrical surges, typically lightning transients, are very destructive to customer
terminal equipment connected to AC power sources. This has been identified as a major nationwide problem. It is
recommended that the customer install an appropriate AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is
connected. An appropriate AC surge arrestor is defined as one that is suitably rated, and certified by UL
(Underwriter's Laboratories), another NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory), or a recognized safety
certification body in the country/region of use. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning
strikes and other electrical surges.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other
electronic device, including fax machines, to send any message unless said message clearly contains in a margin
at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent
and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message, and the telephone
number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may
not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.)

See your user documentation in order to program this information into your fax machine.

Notice to users of the Canadian telephone network
This product meets the applicable Industry Canada technical specifications. The Ringer Equivalence Number (REN)
is an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The terminus
of an interface may consist of any combination of devices, subject only to the requirement that the sum of the RENs
of all the devices does not exceed five. The modem REN is located on the rear of the equipment on the product
labeling.

Telephone companies report that electrical surges, typically lightning transients, are very destructive to customer
terminal equipment connected to AC power sources. This has been identified as a major nationwide problem. It is
recommended that the customer install an appropriate AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is
connected. An appropriate AC surge arrestor is defined as one that is suitably rated, and certified by UL
(Underwriter’s Laboratories), another NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory), or a recognized safety
certification body in the country/region of use. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning
strikes and other electrical surges.

This equipment uses CA11A telephone jacks.

Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique du Canada
Ce produit est conforme aux spécifications techniques d’Industrie Canada. Le numéro REN (ringer equivalence
number : numéro d’équivalence de sonnerie) fournit une indication du nombre maximum de terminaux pouvant être
connectés à l’interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d’appareils qui peuvent être connectés n’est pas
directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN du modem
est indiqué sur l’étiquette produit située à l’arrière de l’équipement.

Les compagnies de téléphone constatent que les surtensions électriques, en particulier celles dues à la foudre,
entraînent d'importants dégâts sur les terminaux privés connectés à des sources d’alimentation CA. Il s’agit-là d’un
problème majeur d’échelle nationale. En conséquence, il vous est recommandé de brancher un parasurtenseur
dans la prise de courant à laquelle l’équipement est connecté. Utilisez un parasurtenseur répondant à des
caractéristiques nominales satisfaisantes et certifié par le laboratoire d’assureurs UL (Underwriter’s Laboratories),
un autre laboratoire agréé de type NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory) ou un organisme de
certification agréé dans votre région ou pays. Ceci prévient tout endommagement de l’équipement causé par les
orages et autres surtensions électriques.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.
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Notice to users of the New Zealand telephone network
The following are special conditions for the Facsimile User Instructions. The grant of a telepermit for any item of
terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for
connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of
warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of
telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of
Telecom's network services.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom's 111 Emergency Service.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.

This equipment should not be used under any circumstances that may constitute a nuisance to other Telecom
customers.

Some parameters required for compliance with Telecom's telepermit requirements are dependent on the equipment
associated with this device. The associated equipment shall be set to operate within the following limits for
compliance to Telecom's specifications:

• There shall be no more than 10 call attempts to the same number within any 30 minute period for any single
manual call initiation, and

• The equipment shall go on-hook for a period of not less than 30 seconds between the end of one attempt and
the beginning of the next call attempt.

• The equipment shall be set to ensure that automatic calls to different numbers are spaced such that there is not
less than 5 seconds between the end of one call attempt and the beginning of another.

South Africa telecommunications notice
This modem must be used in conjunction with an approved surge protection device when connected to the PSTN.

Verwendung dieses Produkts in Deutschland
Für dieses Produkt muss ein deutscher Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung (Lexmark Teilenummer
80D1888) für jede Leitung installiert werden, über die in Deutschland Zeitsteuertakte übertragen werden.
Zeitsteuertakte sind in analogen Leitungen in Deutschland möglicherweise nicht vorhanden. Der Teilnehmer kann
die Bereitstellung von Zeitsteuertakten veranlassen oder beim deutschen Netzanbieter telefonisch deren
Deaktivierung beantragen. Im Regelfall werden Zeitsteuertakte nur dann bereitgestellt, wenn dies vom Teilnehmer
bei der Installation ausdrücklich erwünscht wird.

Using this product in Switzerland
This product requires a Swiss billing tone filter (Lexmark part number 14B5109) to be installed on any line which
receives metering pulses in Switzerland. The Lexmark filter must be used, as metering pulses are present on all
analog telephone lines in Switzerland.

Utilisation de ce produit en Suisse
Cet appareil nécessite l’utilisation d’un filtre de tonalité de facturation suisse (nº de référence Lexmark : 14B5123)
devant être installé sur toute ligne recevant des impulsions de comptage en Suisse. Ce filtre doit être utilisé pour
toute installation car ces impulsions existent sur toutes les lignes téléphoniques suisses.
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Verwendung dieses Produkts in der Schweiz
Für dieses Produkt muss ein schweizerischer Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung (Lexmark Teilenummer
14B5109) für jede Leitung installiert werden, über die in der Schweiz Zeitsteuertakte übertragen werden. Die
Verwendung des Lexmark Filters ist obligatorisch, da in allen analogen Telefonleitungen in der Schweiz
Zeitsteuertakte vorhanden sind.

Uso del prodotto in Svizzera
Questo prodotto richiede un filtro toni Billing svizzero, (codice Lexmark 14B5109), da installare su tutte le linee che
ricevono impulsi remoti in Svizzera. È necessario utilizzare il filtro Lexmark poiché gli impulsi remoti sono presenti
su tutte le linee analogiche in Svizzera.

ENERGY STAR

Strömförbrukning

Produktens strömförbrukning
I följande tabell dokumenteras produktens olika lägen för strömförbrukning.
Obs! Alla lägen kanske inte är aktuella för din produkt.

Läge Beskrivning Strömförbrukning (Watt)

Skriva ut Produkten skapar en papperskopia av elektroniska indata. 14,1

Kopiera Produkten skapar en papperskopia av ett pappersoriginal. 13,2

Skanna Produkten skannar pappersdokument. 9,0

Klar Produkten väntar på ett utskriftsjobb. 6,9

Strömsparläge Produkten befinner sig i energisparläge. 3,5

Högt av-läge Produkten är ansluten till vägguttaget, men strömbrytaren är
avslagen.

ej tillämpligt

Lågt av-läge (<1 W av) Produkten är ansluten till vägguttaget, strömbrytaren är
avslagen och produkten har lägsta möjliga strömförbrukning.

ej tillämpligt

Av Produkten är ansluten till vägguttaget, men strömbrytaren är
avslagen.

0,5

Strömförbrukningsnivåerna som anges i föregående tabell anger genomsnittliga mätningar över en tid. Tillfälliga
strömtoppar kan vara betydligt högre än genomsnittet.

Värdena kan ändras. Se www.lexmark.se för aktuella värden.
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Energisparläge
Den här produkten är utrustad med ett energisparläge. Energisparläget är likvärdigt med läget EPA Sleep.
Energisparläget sparar ström genom att det minskar strömförbrukningen under längre inaktiva perioder.
Energisparläget aktiveras automatiskt när produkten inte har använts en viss tidsperiod, vilket kallas timeout för
energisparläge.

Fabriksstandard för timeout-värdet för energisparläget för den här produkten (i minuter): 60

Avstängning
Om den här produkten har ett avstängt läge som ändå drar en mindre mängd ström måste du koppla bort nätsladden
från vägguttaget för att stoppa strömförbrukningen helt.

Total energiförbrukning
Ibland kan det vara till hjälp att beräkna den totala energiförbrukningen för produkten. Eftersom strömförbrukningen
anges i kraftenheten watt, ska strömförbrukningen multipliceras med tiden som produkten är i varje läge för att
energiförbrukningen ska kunna beräknas. Produktens totala strömförbrukning är summan av strömförbrukningen
för varje läge.

LEXMARK LICENSAVTAL
LÄS NOGA IGENOM: GENOM ATT ANVÄNDA DEN HÄR PRODUKTEN SAMTYCKER DU TILL ATT FÖLJA ALLA
VILLKOR I DESSA LICENSAVTAL. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN I DESSA LICENSAVTAL SKALL DU
OMEDELBART SKICKA TILLBAKA PRODUKTEN OANVÄND OCH BEGÄRA ÅTERBETALNING AV SUMMAN DU
BETALAT. OM DU INSTALLERAR PRODUKTEN ÅT ANDRA SAMTYCKER DU TILL ATT INFORMERA DEM OM
ATT ANVÄNDNING AV PRODUKTEN INNEBÄR ATT DESSA VILLKOR ACCEPTERAS.

LICENSAVTAL FÖR BLÄCKPATRONER
Jag accepterar att de patenterade bläckpatronerna som levererades med denna utskriftsenhet säljs i enlighet med
följande licens/avtal: De patenterade bläckpatronerna häri är endast licensierade för en användning och är utformade
för att sluta fungera efter att de har levererat en viss mängd bläck. En varierande mängd bläck finns kvar i
bläckpatronen när byte krävs. Efter denna enda användning upphör licensen att använda bläckpatronerna att gälla
och den använda patronen måste returneras endast till Lexmark för återtillverkning, påfyllning eller återvinning. Om
jag köper en annan bläckpatron i framtiden som säljs i enlighet med ovanstående villkor accepterar jag sådana villkor
för den bläckpatronen. Om du inte godkänner villkoren i licensen/avtalet för en användning ska du returnera denna
produkt i dess originalförpackning till inköpsstället. En utbytespatron som säljs utan dessa villkor finns på
www.lexmark.se.

LEXMARK PROGRAMLICENSAVTAL
Detta Programlicensavtal (”Licensavtal”) är ett juridiskt avtal mellan dig (enskild person eller företag) och Lexmark
International, Inc. (”Lexmark”) som, i den utsträckning din Lexmark-produkt eller Programvara inte på annat sätt
lyder under ett annat skriftligt programlicensavtal mellan dig och Lexmark eller Lexmarks leverantörer, styr din
användning av alla Programvaror som är installerade på eller som tillhandahålls av Lexmark för användning i
anslutning till din Lexmark-produkt. Termen ”Programvara” innefattar maskinläsbara instruktioner, audiovisuellt
innehåll (t.ex. bilder och inspelningar) och tillhörande material, tryckt material och elektronisk dokumentation, oavsett
om den är införlivad i, distribueras med eller är avsedd för användning med Lexmark-produkten.
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1 MEDDELANDE OM BEGRÄNSAD GARANTI. Lexmark garanterar att mediet (t.ex. diskett eller cd) på vilket
Programvaran (om sådan finns) tillhandahålls är fri från defekter med avseende på material och utförande vid
normal användning under garantiperioden. Garantiperioden är nittio (90) dagar och börjar det datum då
Programvaran levereras till den ursprungliga slutanvändaren. Denna begränsade garanti gäller endast för
Programvarumedia som köpts ny från Lexmark eller från en av Lexmarks auktoriserade återförsäljare eller
distributörer. Lexmark ersätter Programvaran om det skulle vara så att mediet inte följer denna begränsade
garanti.

2 FRISKRIVNING OCH GARANTIBEGRÄNSNINGAR. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM ANGES I DETTA
LICENSAVTAL OCH SÅVITT DET MEDGES I TILLÄMPLIGA LAGAR, TILLHANDAHÅLLER LEXMARK OCH
LEXMARKS LEVERANTÖRER PROGRAMVARAN I BEFINTLIGT SKICK OCH FRISKRIVER SIG HÄRMED
FRÅN ALLA ANDRA GARANTIER OCH VILLKOR, BÅDE UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA,
INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL ÄGANDERÄTT, ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET OCH
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, LIKSOM FRÅNVARO AV VIRUS, SAMTLIGA MED AVSEENDE PÅ
PROGRAMVARAN. Detta Licensavtal ska tillämpas tillsammans med sådana lagstadgade bestämmelser, som
kan gälla från tid till annan och som medför garantier eller villkor eller ålägger Lexmark skyldigheter som inte
kan exkluderas eller ändras. Om sådana bestämmelser gäller begränsar Lexmark härmed, i den utsträckning
Lexmark kan, sitt ansvar för överträdelser av sådana bestämmelser till att endast omfatta en av följande:
ersättning av Programvaran eller återbetalning av utlagt belopp för Programvaran.

3 BEVILJANDE AV LICENS. Lexmark beviljar dig följande rättigheter förutsatt att du följer alla villkor i detta
Licensavtal:

a Användning. Du får använda ett (1) exemplar av Programvaran. Termen "Använda" betyder lagra, ladda,
installera, köra eller visa Programvaran. Om Lexmark har licensierat Programvaran till dig för samtidig
användning måste du begränsa antalet behöriga användare till det antal som finns angivet i ditt avtal med
Lexmark. Du får inte dela upp komponenterna som utgör Programvaran för användning på mer än en dator.
Du åtar dig att inte använda Programvaran, i sin helhet eller delvis, på ett sådant sätt som innebär att den
skriver över, förändrar, eliminerar, döljer, ändrar eller förtar verkan av det synbara utseendet av något
varumärke, varunamn, varumärkets helhetsintryck eller meddelande om immateriell rättighet som visas på
datorernas bildskärmar och som normalt genereras av, eller är en följd av, Programvaran.

b Kopiering. Du får göra en (1) kopia av Programvaran, dock endast i syfte att säkerhetskopiera, arkivera
eller installera, förutsatt att kopieringen omfattar alla ursprungliga äganderättsmeddelanden i Programvaran.
Du får inte kopiera Programvaran till något publikt eller distribuerat nätverk.

c Reservationer för rättigheter. Programvaran, inklusive alla teckensnitt, är copyrightskyddad och ägs av
Lexmark International, Inc. och/eller dess leverantörer. Lexmark förbehåller sig alla rättigheter som inte
uttryckligen beviljats dig i detta Licensavtal.

d Gratisprogram. Utan hinder av villkoren i detta Licensavtal är du licensierad till hela Programvaran eller
delar av den som utgör program som tillhandahålls under en allmän licens från tredje part ("Gratisprogram")
och lyder under de villkor och bestämmelser i det programlicensavtal som medföljer sådant Gratisprogram,
oavsett om det är ett åtskilt avtal, en förpackningslicens eller elektroniska licensvillkor vid tiden för
nedladdningen. Din användning av Gratisprogrammet ska helt och hållet följa villkoren och bestämmelserna
i en sådan licens.

4 ÖVERLÅTELSE. Du får överlåta Programvaran till en annan slutanvändare. Alla överlåtelser måste inkludera
alla Programvarukomponenter, media, tryckta material och detta Licensavtal. Du får inte behålla kopior av
Programvaran eller tillhörande komponenter. Överlåtelsen får inte vara en indirekt överlåtelse, som exempelvis
en konsignation. Före överlåtelsen måste slutanvändaren som tar över Programvaran godkänna alla villkor i
detta Licensavtal. Vid överlåtelsen av Programvaran upphör din licens automatiskt att gälla. Du får inte hyra ut,
utfärda underlicenser eller tilldela Programvaran förutom i den utsträckning det tillåts i detta Licensavtal och alla
försök att göra det ska ogiltigförklaras.

5 UPPGRADERINGAR. För att Använda en Programvara som identifieras som en uppgradering måste du först
vara licensierad för den ursprungliga Programvaran som identifierats av Lexmark som kvalificerad för
uppgraderingen. Efter uppgraderingen får du inte längre använda den ursprungliga Programvaran som utgjort
grunden till kvalificeringen för uppgraderingen.
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6 BEGRÄNSNING FÖR DEKOMPILERING. Du får inte ändra, dekryptera, dekompilera, disassemblera eller
dekonstruera eller på annat sätt översätta Programvaran, förutom i enlighet med och i den utsträckning som
uttryckligen tillåts i tillämplig lag för interoperabilitet, felkorrigering och säkerhetstestning. Om du har sådana
lagstadgade rättigheter skall du informera Lexmark skriftligen om du avser att dekompilera, disassemblera eller
dekompilera. Du får inte dekryptera Programvaran såvida det inte är nödvändigt för din legitima användning av
Programvaran.

7 YTTERLIGARE PROGRAMVARA. Detta Licensavtal gäller uppdateringar och tillägg till den ursprungliga
Programvaran som tillhandahålls av Lexmark, såvida inte Lexmark tillhandahåller andra villkor tillsammans med
uppdateringen eller tillägget.

8 GOTTGÖRELSEBEGRÄNSNING. Såvitt det tillåts enligt tillämplig lag ska hela Lexmarks, dess leverantörers,
dotterbolags och återförsäljares ansvar och din exklusiva gottgörelse se ut på följande sätt: Lexmark
tillhandahåller den begränsade garanti som uttryckligen beskrivs ovan. Om Lexmark inte ersätter defekt media
såsom här intygats kan du avsluta licensen och dina pengar återbetalas när alla kopior av Programvaran har
returnerats.

9 ANSVARSBEGRÄNSNING. Såvitt det tillåts enligt tillämplig lag, för alla ersättningsanspråk som grundas på
Lexmarks begränsade garanti, eller för annat anspråk som avser villkoren i detta Licensavtal är Lexmarks och
dess leverantörers ansvarsskyldighet för alla typer av skador, oavsett rättslig grund (inklusive kontraktsbrott,
estoppel, försummelse, garantibrist eller kränkning), begränsad till max 5 000 USD eller det belopp som betalats
till Lexmark eller någon av Lexmarks auktoriserade återförsäljare för den licens till Programvaran som orsakade
skadorna eller som är föremål för, eller direkt relaterade till orsaken till åtgärden.

LEXMARK, LEXMARKS LEVERANTÖRER, DOTTERBOLAG OCH ÅTERFÖRSÄLJARE KAN INTE UNDER
NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA, INDIREKTA,
TYPISKA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UTEBLIVNA
INKOMSTER ELLER INTÄKTER, FÖRLORADE BESPARINGAR, AVBRUTEN ANVÄNDNING ELLER
FÖRLUST AV, FELAKTIGHETER I ELLER SKADA PÅ DATA ELLER REGISTER, FÖR ANSPRÅK PÅ TREDJE
PART, ELLER SKADA PÅ FAKTISK ELLER MATERIELL EGENDOM, FÖR INTEGRITETSINTRÅNG SOM
UPPSTÅR ELLER SOM PÅ NÅGOT SÄTT ÄR KOPPLAT TILL ANVÄNDARENS OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA
PROGRAMVARAN, ELLER ANNAT SOM ÄR KOPPLAT TILL VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL),
OAVSETT KARAKTÄREN AV ANSPRÅKET, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIN ELLER
KONTRAKTET, FÖRSEELSER (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER STRIKT ANSVAR), OCH OM
LEXMARK, ELLER DESS LEVERANTÖRER, FILIALER, ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE HAR FÖRVARNATS OM
MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR, ELLER FÖR ANSPRÅK SOM BASERATS PÅ ANSPRÅK PÅ
TREDJE PART, FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING EXKLUDERANDET AV SKADOR AVGÖRS VARA
OGILTIGT. DE OVANNÄMNDA BEGRÄNSNINGARNA GÄLLER ÄVEN OM DE OVANSTÅENDE
ÅTGÄRDERNA INTE UPPFYLLER DET FÖRVÄNTADE SYFTET.

10 UPPHÖRANDE. Detta Licensavtal gäller såvida det inte sagts upp eller om du inte godkänt villkoren. Du kan
välja att inte godkänna licensen eller att avsluta den när som helst genom att förstöra alla kopior av Programvaran
tillsammans med alla ändringar, all dokumentation och alla tillägg i alla former, eller på annat sätt som beskrivs
här. Lexmark kan avsluta licensen om du inte följer villkoren i detta Licensavtal. Vid sådan uppsägning samtycker
du till att förstöra alla kopior av Programvaran tillsammans med alla ändringar, all dokumentation och alla tillägg
i alla former.

11 SKATTER. Du medger att du är ansvarig för betalning av eventuella skatter inklusive, utan begränsning, skatt
på varor och tjänster och personlig egendom, som uppstår genom detta Licensavtal eller din användning av
Programvaran.

12 PREKLUSION. Inga rättsliga åtgärder, oavsett form, med grund i detta Licensavtal kan vidtagas av part mer än
två år efter att orsaken till handlingen uppstått, förutom i enlighet med gällande, tvingande lag.

13 TILLÄMPLIG LAG. Detta Licensavtal lyder under lagarna i staten Kentucky, USA. Inga lagvalsregler ska gälla
i någon jurisdiktion. FN:s internationella köplag ( UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods)
gäller inte.
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14 BEGRÄNSNINGAR FÖR DEN AMERIKANSKA REGERINGEN Programvaran har utvecklats helt med
privata medel. Rättigheter för den amerikanska regeringen att använda Programvaran anges i detta Licensavtal
och är begränsat i enlighet med DFARS 252.227-7014 och i liknande FAR-villkor (eller motsvarande
myndighetskrav eller kontraktsparagrafer).

15 SAMTYCKE TILL ATT ANVÄNDA DATA. Du samtycker till att Lexmark, dess dotterbolag och agenter kan
samla in och använda information som du uppger i samband med supporttjänster som sker med avseende på
Programvaran och som beställts av dig. Lexmark samtycker till att inte använda den här informationen på ett
sådant sätt att den identifierar dig personligen, förutom i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla
sådana tjänster.

16 EXPORTBEGRÄNSNINGAR. Du får inte (a) förvärva, sända, överlåta, vidareexportera, direkt eller indirekt,
Programvaran eller någon direkt utveckling av den, som bryter mot tillämpliga exportlagar eller (b) tillåta att
Programvaran används i ändamål som är förbjudna av sådana exportlagar, inklusive, utan begränsning,
spridning av kärnvapen, kemiska eller biologiska vapen.

17 SAMTYCKE TILL ELEKTRONISKT AVTAL. Du och Lexmark samtycker till att ingå detta Licensavtal
elektroniskt. Det betyder att när du klickar på knappen "Jag accepterar" eller "Ja" på den här sidan så godkänner
du villkoren i detta Licensavtal och genom att göra det "undertecknar" du ett kontrakt med Lexmark.

18 KAPACITET OCH BEHÖRIGHET ATT TECKNA AVTAL. Du intygar att du är myndig när du undertecknar detta
Licensavtal och, om det är relevant i ditt fall, din arbetsgivare eller chef har vederbörligen gett dig behörighet att
teckna detta Licensavtal.

19 HELA AVTALET. Detta Licensavtal (inklusive eventuella tillägg eller ändringar i detta Licensavtal som
inkluderas med Programvaran) är det kompletta avtalet mellan dig och Lexmark som rör Programvaran. Utöver
det som anges i detta Licensavtal, ersätter dessa villkor all föregående eller samtidig muntlig eller skriftlig
kommunikation, alla förslag och föreställningar med avseende på Programvaran eller andra ämnen som täcks
av Licensavtalet (förutom i den utsträckning sådana externa villkor inte strider mot villkoren i detta Licensavtalet,
eller andra skriftliga avtal mellan dig och Lexmark som rör Användning av Programvaran). I den utsträckning
eventuella riktlinjer eller program från Lexmark för supporttjänster strider med villkoren i detta Licensavtal ska
villkoren i detta Licensavtal gälla.

Statement of Limited Warranty

Lexmark International, Inc., Lexington, KY
This limited warranty applies to the United States. For customers outside the U.S., see the country-specific warranty
information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from
Lexmark or a Lexmark remarketer, referred to in this statement as “Remarketer.”

Limited warranty
Lexmark warrants that this product:

—Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts

—Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair
or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product
for which it was designed. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the
product.
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If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that
user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to
that user.

Limited warranty service
The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt. The warranty period
ends 12 months later.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver
your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated
location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the designated
location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the
Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item. The replacement item assumes the
remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair
not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations,
restrictions, liens, and encumbrances.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable
storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area,
contact Lexmark at (800) 332-4120, or on the World Wide Web at http://support.lexmark.com.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered
by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

Extent of limited warranty
We do not warrant uninterrupted or error-free operation of any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

—Modification or attachments

—Accidents or misuse

—Unsuitable physical or operating environment

—Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer

—Operation of a product beyond the limit of its duty cycle

—Use of printing media outside of Lexmark specifications

—Supplies (such as ink) not furnished by Lexmark

—Products, components, parts, materials, software, or interfaces not furnished by Lexmark

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY
SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER
EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED
WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND
SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW
ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL
APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE
SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.
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Limitation of liability
Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance
or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual
damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the
product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage
to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. IN NO EVENT WILL LEXMARK BE
LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES. This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such
damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's
and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers
are intended beneficiaries of this limitation.

Additional rights
Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation
of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.
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Ordlista

ad hoc-läge En inställning för en trådlös enhet som gör att den kan kommunicera direkt med andra
trådlösa enheter utan en åtkomstpunkt eller router

ad hoc-nätverk Ett trådlöst nätverk som inte använder en åtkomstpunkt

ändra storlek Ett alternativ i programvaran eller på skrivaren som förminskar eller förstorar den
slutgiltiga bildstorleken av ett skannat objekt med bibehållna proportioner.

applikation Den programvara som är installerad på datorn och som låter dig utföra olika uppgifter,
exempelvis ordbehandling eller fotoredigering.

AutoIP-adress En IP-adress som tilldelas automatiskt av en nätverksenhet. Om enheten är inställd på
att använda DHCP, men ingen DHCP-server finns tillgänglig, kan en AutoIP-adress
tilldelas av enheten.

automatisk justering En funktion som automatiskt justerar skrivhuvudena.

avrastrera Ett alternativ i skrivarprogramvaran som gör att du kan ta bort oönskade mönster på
bilder under skanningen, som uppstått på reproducerade utskriftsmaterial såsom
tidskrifter och tidningar.

BSS (Basic Service Set) Basic Service Set beskriver den typ av trådlöst nätverk som du använder. BSS-typen
kan vara någon av följande: Infrastrukturnätverk eller ad hoc-nätverk.

DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol)

Ett språk som används av DHCP-servrar

DHCP IP-adress En IP-adress som tilldelas automatiskt av en DHCP-server

DHCP-server En dator eller router som ger varje enhet i nätverket en unik IP-adress. Unika adresser
förhindrar konflikter.

dialogruta En skärm för programvaran som används för att visa information för användarna.

DPOF Digital Print Order Format. En funktion i vissa digitalkameror som gör det möjligt för
användaren att ange, när minneskortet är i kameran, vilka foton som ska skrivas ut och
antalet kopior av varje foto som ska skrivas ut.

enhet för dubbelsidig utskrift En del av skrivaren som möjliggör utskrift på båda sidorna av papperet.

flash-enhet En enhet för minneslagring som kan köpas separat från skrivaren. Skrivaren har en port
som flash-enheter kan anslutas till.

fotopapper Behandlat papper avsett för utskrift av foton.

gamma Ett alternativ i skrivarprogramvaran som gör att du kan justera färgkorrigeringskurvan
på en skannad bild. Med gamma mäts kontrasten som påverkar en bilds mellantoner.

glansigt papper Papper med en eller två glansiga sidor avsett för foton.

guldfärgad kontaktyta Området på en bläckpatron eller en digitalkameras minneskort genom vilket data
överförs.

hållare En mekanisk enhet inuti skrivaren som håller bläckpatronerna.

infrastrukturläge En inställning för en trådlös enhet som gör att den kan kommunicera direkt med andra
trådlösa enheter med en åtkomstpunkt eller router

installationskabel Ansluter skrivaren till datorn tillfälligt under några installationsmetoder.

intern trådlös skrivarserver En enhet som låter datorer och skrivare kommunicera med varandra över ett nätverk
utan kablar

IP-adress (Internet Protocol) Datorns eller skrivarens nätverksadress. Varje enhet i nätverket har sin egen
nätverksadress. Adressen som kan tilldelas dig manuellt (statisk IP-adress), automatiskt
av DHCP-servern (DHCP IP-adress), eller automatiskt av enheten (AutoIP-adress).

ipconfig Ett kommando som visar IP-adressen och annan nätverksinformation för en Windows-
dator
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justeringssida En testsida med justeringsmönster som skrivs ut från skrivaren vid justering av
bläckpatroner.

kanal En viss radiofrekvens som används av två eller fler trådlösa enheter för kommunikation
dem emellan. Alla enheter i nätverket måste använda samma kanal.

konfigurerad skrivare En skrivare som är ansluten till ett nätverk och som har tilldelats en IP-adress och ett
skrivarnamn. Du måste konfigurera en skrivare med nätverksmöjlighet för att du ska
kunna nå den över nätverket.

kontrollpanel En grupp knappar på skrivaren som gör att du kan skanna och kopiera utan att behöva
använda datorns tangentbord eller mus.

kortläsare En mekanisk enhet som läser filer på minneskort.

liggande riktning En sidriktning där texten löper parallellt med papperets långsida.

MAC-adress (Media Access Control) En maskinvaruadress som på ett unikt sätt identifierar varje enhet i nätverket. MAC-
adressen är vanligtvis tryckt på enheten.

MAC-filtrering En metod för att begränsa åtkomst till ett trådlöst nätverk genom att ange vilka MAC-
adresser som får kommunicera i nätverket. Denna inställning kan anges på trådlösa
routrar eller åtkomstpunkter.

marginalfri En funktion som skriver ut foton utan kanter.

minneskort Ett litet lagringsmedia som används för att spara digitala data såsom texter, bilder, ljud
och videoinspelningar. Kallas ibland för flashminneskort.

minneskortplatser Platser på skrivarens kontrollpanel där du kan sätta i minneskorten.

munstycken Ytan på en bläckpatron som bläcket strömmar igenom innan det appliceras på papperet
vid utskrift.

nätverk En grupp datorer eller annan kringutrustning som är sammankopplade för att kunna dela
information.

nätverksadapter/kort En enhet som låter datorer och skrivare kommunicera med varandra över ett nätverk

nätverkshubb En enhet som ansluter flera enheter i ett fast nätverk

nätverksnamn Se ”SSID (Service Set Identifier)” på sidan 218

nätverksskrivare En skrivare som finns tillgänglig på nätverket och som inte är direktansluten till en dator.

PictBridge-port En port på skrivaren som används med en USB-kabel för att ansluta en PictBridge-
aktiverad kamera till skrivaren.

ping Ett test för att se om din dator kan kommunicera med andra enheter

router En enhet som delar en Internetanslutning med flera datorer eller andra enheter. Den
grundläggande routern styr nätverkstrafiken.

säkerhetsnyckel Ett lösenord som t.ex. en WEP-nyckel eller WPA-lösenord som används för att göra ett
nätverk säkert

signalstyrka Mått på hur starkt en skickad signal tas emot

skärpa Ett alternativ i programvaran som gör en bild mindre suddig.

skrivarens kortnamn Namnet du tilldelar skrivaren så att du och andra kan identifiera den i ett nätverk

skrivarprogramvara (1) Det program som gör det möjligt att välja inställningar för att anpassa utskriften.

(2) Det program som gör det möjligt för datorn att kommunicera med skrivaren.

sortera En funktion i Allt-i-ett som gör att du automatiskt kan skriva ut en komplett uppsättning
kopior av ett flersidigt dokument innan utskriften av nästa uppsättning påbörjas.

spegelvänd Ett alternativ i skrivarprogrammet som gör det möjligt att spegelvända en bild före utskrift.

SSID (Service Set Identifier) Namnet på ett trådlöst nätverk. När du ansluter skrivaren till ett trådlöst nätverk måste
skrivaren använda samma SSID som nätverket. Kallas även nätverksnamn eller BSS
(Basic Service Set).

stående riktning En sidriktning där texten löper parallellt med papperets kortsida.
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standardinställningar för skrivare Inställningar i skrivarprogrammet som anges när skrivaren tillverkas.

Statisk IP-adress En IP-adress som du tilldelat manuellt

subnät Ett segment i ett nätverk som är kopplat till ett större nätverk. Ett lokalt nätverk kallas
ibland ett lokalt subnät.

svartvit En utskrift utan färg.

switch En enhet liknande en nätverkshubb som kan koppla samman olika nätverk

trådlös åtkomstpunkt En enhet som kopplar samman trådlösa enheter så att de bildar ett trådlöst nätverk

trådlös router En router som även tjänar som en trådlös åtkomstpunkt

UAA (Universally Administered Address) En adress som tillverkaren tilldelat en nätverksskrivare eller skrivarserver. Du kan hitta
UAA genom att skriva ut en nätverksinstallationssida och ta reda på var UAA står
angivet.

USB-kabel En lätt och flexibel kabel som gör det möjligt för skrivaren att kommunicera med datorn
med mycket högre hastighet än parallellkablar

USB-porten En liten, rektangulär port på datorns baksida som används för att ansluta kringutrustning
med hjälp av en USB-kabel, och som gör att de kommunicerar med högre hastighet

WEP (Wired Equivalent Privacy) En säkerhetsinställning som hjälper till att förhindra obehörig åtkomst till ett trådlöst
nätverk. Andra möjliga säkerhetsinställningar är WPA och WPA2.

Wi-Fi En branschterm som beskriver tekniken som används för att skapa ett WLAN (Wireless
Local Area Network).

WPA (Wi-Fi Protected Access) En säkerhetsinställning som hjälper till att förhindra obehörig åtkomst till ett trådlöst
nätverk. WPA stöds inte på ad hoc-installerade trådlösa nätverk. Andra möjliga
säkerhetsinställningar är WEP och WPA2.

WPA2 En nyare version av WPA. Det är mindre sannolikt att äldre routrar har stöd denna. Andra
möjliga säkerhetsinställningar är WPA och WEP.
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